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GRANSKNINGSHANDLING
Föp Välsviken

Inledning
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur samrådet gått till och visa vilka förändringar
som föranletts av samrådet. Samrådsredogörelsen ingår som en handling till utställningsversionen av FÖP Välsviken.
I denna samrådsredogörelse redovisas en sammanvägning av samrådssvaren för att
underlätta läsbarheten och analysen. Enbart länsstyrelsens samrådssvar redovisas i
sin helhet. De övriga synpunkterna sammanfattas och kommenteras under rubriken
Synpunkter och kommentarer i sammandrag. Samrådsredogörelse tar inledningsvis
upp Hur samrådets har bedrivits, Inkomna yttranden (lista över dem), Planen efter
samrådet, Synpunkter och kommentarer i sammandrag, Ställningstagande, Länsstyrelsens yttrande och kommentarer samt Bilagor

Hur samrådet har bedrivits
Stads byggnadsnämnden beslöt den 18 maj 2016 att genomföra samråd avseende
förslag till fördjupning av översiktsplanen för Välsviken. FÖP-området sträcker sig
mellan Södra Kroppkärr och Alsterdalen, i öst-västlig riktning samt mellan Kronoparken/E 18 och Heden/Vänern, i nord-sydlig riktning. Samrådshandlingar har sänts
för yttrande enligt bifogad sändlista, bilaga 1, under tiden 25 maj till 16 september
2016.

Utskick och annonsering
Planen har skickats ut till kommunala och statliga instanser, till länets kommuner,
till organisationer och aktörer samt till fastighetsägare inom planområdet. Planen
har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen,
på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Ärendet har varit annonserat i
Värmlands folkblad (VF) och Wermlands nya tidning (NWT) den 28 maj 2016. Informationsskyltar har varit uppsatta på ett tiotal ställen inom FÖP-området och i intilliggande område, under samrådstiden. En så kallad roll up med information har
även stått uppställd inomhus på ICA i Välsviken under samrådstiden.

Sam rådsaktiviteter
Ett informationstillfälle för karlstadsbor gavs den 29 augusti, mellan kl 12 och 18
utanför ICA Välsviken där medborgare bland annat fick tillfälle att ställa frågor,
skriva sina åsikter om förslaget på ett så kallat Tyck till plank. Ett hundratal förbipasserande gavs möjlighet till dialog kring FÖP-förslaget denna dag. Två samrådsmöten har hållits. Det första den 30 augusti på Kroppkärrs förskola. Ca 30 personer deltog i mötet. Det andra samrådsmötet ägde rum den 1 september i Samhällsbyggnadshuset. Det deltog ca 25 personer på mötet. Minnesanteckningar från
mötena bifogas, (se bilaga 2, 3 och 4). Stadsbyggnadsnämnden fick en muntlig
dragning i november angående hur samrådet gått till och de synpunkter som kommit in samt en lägesrapport över pågående arbete.

Inkomna yttranden
Sammantaget har det inkommit ca 60 yttranden. Mer än hälften av yttranden har
kommit från medborgare. En namninsamling med 63 1 namnunderskrifter har
kommit in som omfattar 36 sidor med budskapet "Bevara Kroppkärrssjöns strand
och naturströvområden". Ytterligare 118 namnunderskrifter inkom 2017-02-01
(gällde samma budskap om Kroppkärrssjön osv). Övriga som yttrat sig är bl a
Länsstyrelsen, grannkommuner, kommunala nämnder och bolag samt föreningar av
olika slag. Flera yttranden har kommit in efter samrådstidens utgång, oftast efter
anmälan om senarelagda nämndsmöten. Samtliga yttranden har tagits med.
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Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Endast länsstyrelsens
yttrande återges i sin helhet och kommenteras med kursiv stil. Alla yttranden finns
med i bilaga 5 i denna handling. Yttranden 1-26 står med enligt förteckningen medan övriga yttranden följer datum som de inkommit, i stort. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) har namn, adresser, telefonnummer samt gatuadressnummer tagits bort, vad gäller förteckningens yttranden 27-59 .

Inkomna yttranden
Lista över inkomna yttranden
Statliga instanser

1. Länsstyrelsen i Värmland
2. Trafikverket
Grannkommunen

3. Arvika kommun
4. Forshaga kommun
5. Grums kommun
6. Hagfors kommun
7. Hammarö kommun
Kommunala nämnder och bolag

8. Arbetsmarknads- och socialnämnden
9. Barn- och ungdomsnämnden
10. Kultur- och fritidsnämnden
11. Miljönämnden
12. Teknik och fastighetsnämnden
13. Karlstads El - och stadsnät AB
14. Karlstads Energi AB
Boende inom området

15.
16.
17.
18.
19.

Kropp kärrs gård (4 hyresgäster som skrivit gemensamt)
Boende på Kroppkärrsallen
Boende inom Södra Kroppkärr
Sommarstugeägare, boende i Skattkärr
Boende i Karlstad, Kropp kärrs alle

Yttranden från övriga föreningar

20. Kroppkärrssjöns miljövårdsförening
21. Kroppkärrssjöns miljövårdsförening, Kroppkärrs sommarstugeförening och Karlstads koloniträdgårdsförening
22. Naturskyddsföreningen i Karlstad
23. OK Värmland ekonomiska förening
24. Skanova
25. Värmlands museum
26. Värmlandstrafik AB
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Boende i angränsande områden

27. Boende i Karlstad
28. Boende i Karlstad
29. Boende i Karlstad
30. Boende i Karlstad, på Eriks väg
31. Boende i Karlstad
32. Boende i Karlstad
33. Boende i Karlstad, på Per Pers as väg
34. Boende i Karlstad, på Lorensberg
35. Boende i Karlstad
36. Boende i Karlstad, på Tallbacken
37. Boende i Karlstad
38. Boende i Karlstad (anonym)
39. Boende i Karlstad, - en upprörd Karlstadsbo
40. Boende i Karlstad, på Högalidsgatan
41. Boende i Karlstad på Rosenlundsgatan
42. Boende i Karlstad på Tallbacken
43. Boende i Karlstad på Anna Leeks väg
44. Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
45. Boende i Karlstad på Tolvmansgatan
46. Boende i Karlstad på Jontes backe
4 7. Boende i Karlstad
48. Boende i Edsvalla, Parkvägen
49. Boende i Karlstad på Jontes backe
50. Boende i Karlstad
51 . Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
52. Boende i Karlstad på Anna Leeks väg
53. Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
54. Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
55. Boende i Karlstad, Framtiden är nu (handskrivet yttrande av anonym)
56. Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
57. Boende i Karlstad på Sjöängsgatan
58. Boende i Karlstad på Flöjtgatan
Namninsamling

59. Bevara Kroppkärrssjöns strand och strövområde från kommunens byggplaner, 631 namnunderskrifter samt ytterligare 118 namnunderskrifter inkom senare (2017-02-01)
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Planen efter samrådet
Större förändringar i planen som har framkommit av samrådet sammanfattas nedan. Förändringar gäller både textdokumentet och kartan
•

Utställningsförslaget innehåller mindre ytor för industri till fördel för bostäder.

•

Mer ytor för NATUR.

•

Högre täthet vad gäller bostäder, 2000 lägenheter föreslås mot 1600 i samrådsförslaget.

•

Alsternäset planläggs inte för bostäder. Ett område i norra Alsternäset föreslås som ett utredningsområde.

•

Det tillåts inga permanenta bostäder på Trollkoneberget mot Kroppkärrssjön (arrendestugorna). Stugorna ska bevaras. Riktlinjer för dessa beskrivs.

•

Ingen bostads- eller verksamhetskomplettering av Kroppkärrs gård föreslås i
utställningsförslaget. Området behövs för kommunen som arbetsplats.

•

Den föreslagna exploateringen för industrier, direkt norr respektive söder
om E 18 tas bort i enlighet med gränsen för riksintresset för Alsterdalen
samt landskapsbildskydd.

•

Dragningen av nya "parallellvägen" med E 18, i öster, har dragits om något i
jämförelse med samrådsförslaget. Vägen har dragits något längre bort från
Alsters herrgård.

•

En del av Rävberget tas i anspråk för bostäder. Skolskogen bevaras. I samrådsförslaget var området inte aktuellt för någon exploatering, utan för natur.

•

Området mellan Trollkoneberget och Rävberget föreslås nu även för bostäder. I samrådsförslaget föreslogs området helt för industri. Nu föreslås
för bostäder i områdets mitt medan områdena närmst E18 (i norr) och
närmst Välsviksleden (i söder) föreslås för verksamheter.

•

Delområdet som ligger öster om handelsområdet - " Alsterberget" beskrivs
tydligare vad gäller naturen och bebyggelseutvecklingen.

•

Området har blivit "grönare". Ytor som anses är föijande; ett grönområde i
öst-västlig riktning mellan Trollkoneberget och Rävberget (för såväl djur
och växter som för människor), Trollkoneberget intill arrendestugorna, området som gränsar till Alsterdalen i öster samt de industriområdena som tagits bort, norr respektive söder om E 18 i nordöst.

•

Mer fokus har lagts på att "hålla ihop" området genom att fler stråk, gångoch cykelvägar ritats in i kartan.

•

Målpunkter har studerats tydligare och beskrivs mer. Nya kartor/illustrationer och text beskriver detta.

•

Barnperspektivet är tydligare beskrivet.

•

Ett större fokus har lagts på de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna för området. En hållbarhetsanalys av de sociala konsekvenserna har gjorts.
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Synpunkter och kommentarer i sammandrag
Reflektioner över inkomna synpunkter
Representativitet

Synpunkterna som lämnats utgör antagligen inte ett representativt urval av vad boende och verksamma inom och intill området tyckt om förslaget. Dokumentet är
omfattande och kan säkerligen vara svårt att ta till sig. Att synpunkterna ska skickas in skriftligen för att tas med i beaktandet kan eventuellt bidra till att några väijer
bort att yttra sig som annars skulle gjort det.
Stort fokus på Kroppkärrsområdet

Vad gäller inkomna synpunkter, från sakägare och medborgare, har flest yttranden
rent geografiskt sett, kommit från det intilliggande bostadsområdet i sydväst, Södra
Kroppkärr. Härifrån har många yttranden varit mycket samstämmiga.
Även boende i Kronoparkens villabebyggelse, som gränsar till FÖP-områdets
nordöstra delar, har invändningar mot planinnehållet.
Protester

Protester mot olika förslag har genomsyrat många svar främst från enskilda personer. En namninsamling med 631 namnunderskrifter har inkommit, omfattande 36
sidor. Ytterligare 118 namnunderskrifter har kommit in, efter samrådstidens slut,
som tillhör samma fråga. Det samlades även in namnunderskrifter redan under
2010, i samband med att Översiktsplanen 2012 var på gång, hela 1183 skrev under
då.
NIMBY

Det framstår tydligt under samrådet att det som på engelska kallas NIMBY, Not In
My Back Y ard. Och som på svenska kan förklaras med företeelsen att företeelsen i
sig är okej men inte i närheten av där jag bor (tex ang en placering eller påverkan
som sker i ens närhet av där man bor). Flera synpunkter som kommit in har handlat
om denna typ av invändningar och en del av dessa synpunkter har bidragit med
viktig lokalkunskap om värden i området, hur området används osv. Karlstad behöver dock många nya bostäder och verksamheter för de kommande 25 åren. Detta
kommer innebära förändringar i många människors närmiljöer.
Strategiska frågor

Området omfattar ett flertal strategiska frågor. FÖP-området är väldigt stort till
ytan, det gränsar till många olika stadsdelar och innehåller även ett antal större
kommunikationsleder som även skapar barriärer inom området. Dessutom är stora
delar inom FÖP-området inte planlagt och innehar stora höjdskillnader samt berg.
Det sistnämnda naturliga förutsättningarna bidrar till att planläggningen bitvis kan
vara utmanande att planlägga. Därtill finns stora naturvärden då området varit orört
under så lång tid. Av naturliga skäl finns många frågor att utreda och utreda ännu
mer.
Politiska mål
Översiktsplanen (från 2012) föreslår 2000 bostäder i Välsviken. FÖPförslaget
(samråd) förordar 1600 bostäder. Länsstyrelsen och flera kommunala nämnder förespråkar en hög exploatering i området. Länsstyrelsen anser inte att bebyggelse är
lämplig på Alsternäset, detta med avseende på höga naturvärden med nyckelbiotopsklassning, artskydd, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv, utökning av järnvägsområde, krav på infrastruktur samt störningar med buller, lukt, riskavstånd och
nedfall av hälsoskadliga ämnen. För att uppnå önskat antal bostäder i planområdet
föreslår länsstyrelsen att kommunen undersöker möjligheten till högre exploatering
i resterande områden för bostadsändamål. Dock ska hänsyn tas till angränsande
riksintressen, naturvärden och skyddade arter.
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Detta har kommunen gjort, se utställningsförslaget.
I flertalet av synpunkterna från de boende i närområdet lyfts negativa synpunkter
fram till exploatering i området (närområdet). Om det ska ske exploatering, så vill
de ogärna att det ska ske i deras närområde, utan gärna i någon annan del av området eller i övriga Karlstad. I flera yttranden motsägs bebyggelse på Trollkoneberget
och man vill inte ha någon utveckling av sommarstugeområdet och man vill inte
heller ha någon bebyggelse bakom sommarstugeområdet. Oro lyfts fram för att
detta unika lugna område, som ligger så pass centralt, kommer att "förstöras" med
ökad exploatering och ökad trafikintensitet.

Kommunen har till viss mån tillgodosett dessa synpunkter.
Några remissinstanser lyfter fram Välsvikens goda kommunikationsläge vad gäller
Värmlandsbanan, Välsvikens järnvägshållplats och det planerade sk Karlstadsstråket (kollektivtrafik) som kommer ha sin utgångspunkt i Välsviken. Vidare framhålls vikten av framtida utnyttjande och satsningar på att bygga hållbara, sociala
och trygga lösningar för såväl kollektivtrafiken som för gång- och cykeltrafiken.
Flera menar att planeringen bör utgå från gång- och cykel samt kollektivtrafikplaneringen. Detta då dessa är de mest "ömtåliga" men även på grund av områdets naturliga förutsättningar i form av stora höjdskillnader inom området, fin och unik
natur och så vidare. Bra om det inte blir några målkonflikter mellan de olika trafikslagen i området.

Kommunen har tagit till sig dessa synpunkter det är dock svårt att i ett sådant kuperat landskap tillgodose dessa synpunkter helt.
I flera yttranden lyfts frågan om att låta Trollkoneberget respektive Alsternäset bli
naturskyddsområde och skyddas på lång sikt.

Dessa frågor f år framtiden utvisa, kommunen planlägger inte dessa områden.
Sommarstugeområdet p å Trollkoneberget föreslås bevaras så som det är i utställningsförslaget. Det planläggs inga bostäder heller på Alsternäset, området bevaras
i de södra delarna medan ett område p å 11 hektar närmast järnvägen i norr avsetts
för en framtida utveckling som är förenlig med platsen och dess förutsättningar.
Det utökade strandskyddet på 300 meter, värdefulla natur, rekreationsområden
och fornlämningsområde bevaras.
Strukturella frågor och vidare utredningsbehov
Flera remiss instanser pekar på behovet av att ytterligare studera villkoren och beskriva dessa, såväl tekniska som innehållsmässiga - för utbyggnaden av kollektivtrafiken (bytespunkter), bangården, omlastningscentral, den sociala servicen, infrastruktur vad gäller områdets interna vägnät som till mötet med E 18, gång-och cykel vägar liksom ytterligare behovet av att studera naturvärden och arter.

Detta har delvis gått så långt som det är möjligt. Det är dock svårt och ibland inte
ens möjligt då vissa frågor inte kommit så långt i sin planering, de kanske inte ens
blir av. Det kan vara svårt att beskriva sådana frågor i en FÖP som kräver mer detaljerade kunskaper och rätt ofta blir således svaren att frågan skjuts fram till program-/ detaljplaneskedet.
Från kommunens teknik- och fastighetsnämnd lyfts även fram vikten av att bostadsområden blir så pass stora och innehåller en sådan exploateringsgrad så att de
rent ekonomiskt sätt kan byggas ut väg- och kollektivtrafiknät och byggas skolor
och annan kommunal service.

Till sist handlar många frågor om ekonomi och kommunen liksom privatpersoner
måste se till så att man har råd med sina investeringar. Kommunen har många
ställen att använda sina medel så det gäller att hushålla med pengar men ändå
tänka på en hållbar ekonomi för framtiden .
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Det efterfrågas från flera håll mer beskrivning av de kommunala verksamheter som
kommer finnas i Välsviken i framtiden. Förutom skolor och förskolor som beskrivits i samrådsförslaget så behövs även ytor för t ex socialpsykiatri, äldreboenden
och idrottsanläggningar beskrivas och omnämnas i FÖPen så att dessa ges utrymme och planeras för i kommande detaljplaner.

Detta har i viss mån tillgodosetts i utställningshandlingen genom nya beskrivningar.
Utformning av delområden
Karlstads Energi AB framför i sitt yttrande att kraftvärmeverket Hedenverken står
för mesta delen av Karlstads uppvärmning av energi och har satsat flera miljarder
kronor på verksamheten. Hedenverket är en tillståndspliktig verksamhet som har en
miljödom "över vilka bullermängder som är tillåtna" . Karlstads Energi AB har låtit
ta fram en bullerutredning, som visar hur bullerutbredningen ser ut, enligt givet tillstånd. Utifrån bullerutbredningen framgår att några av FÖP-områdets föreslagna
bebyggelseområden för bostäder, inte längre kan vara aktuella pga förhöjda bullervärden (industribuller) och har således tagits bort ur FÖP-förslaget till granskningsskedet. Bullerutredningen ingår nu fortsättningsvis i FÖP Välsvikens underlag. Utöver industribuller har även andra frågor talat emot föreslagen bebyggelse i områdena, så som höga naturvärden, kulturmiljövärden och kraftigt och tydligt motstånd från boende i närområdet.
I flera yttranden efterlyses vidare studier och tydligare redovisning av exempelvis
gestaltningsförslag vad gäller exploatering av nya bostäder och vägar. Detta är viktigt för områdets och landskapets attraktivitet, att tillräckligt stora områden av natur
osv sparas, att respektavstånd hålls, att riksintresse för Alsterdalen inte påverkas
och att viss exploatering inte blir synlig.

Utställnings handlingen har försetts med mer underlag om detta.
I några yttranden har det framförts önskningar om grönstråk även i öst-västlig riktning, mellan Trollkoneberget och Rävberget. Farhågor lyfts även fram om att bostadsområden kan bli alltför isolerade från varandra.

Grönstråket har tillgodosetts i utställningshandlingen, i öst-västlig riktning. I området öster om kraftledningen har även föreslagits bostäder. Likaså på Rävberget
föreslås i utställningsskedet bostäder. Detta är ett gammaltförslag, som redan i
planprogram för Centrala Välsviken (år 2009) föreslogs, som nu återigen tagits
upp. Då bostäderna på Alsternäset och Trollkoneberget, sedan samrådet tagits
bort återstod att hitta ersättningar för de borttagna bostäderna.
Länsstyrelsen påpekar även att en förändring gjorts i Kulturmiljö lagen under 2014
som kan komma att påverka innehållet i den sedan tidigare redan gjorda Kulturmiljöutredningen (från 2010), då begreppet om vad som är fornlämningar har ändrats
något.
Trafiksituation behöver utredas ytterligare. Länsstyrelsen påpekar att de inte tycker
att planförslaget säkerställer att riksintresset för kommunikation, E 18, inte påverkas negativt.

Flera utredningar har tagits fram där trafikfrågor studerats. En övergripande trafikmodell har tagits fram, efter samrådet, där Karlstads trafik på E 18 studerats
med avancerade metoder, beräkningar osv. Inom ramen för det uppdraget har ett
special-PM tagits fram - Scenario Välsviken. Trafikmodellen har använts för att ta
fram en trafikprognos för nuläget och för år 2040 baserat på kommunens markanvändning. Risker har utretts mer, bl a ang teknisk försörjning rörande dagvatten,
översvämning mm. Riskavstånd från ex Hedenverket ska tas med och den utredning
som avståndet baseras på, tas med som underlag för planarbetet.
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Riskavståndet för Värmlandsbanan önskas även av Länsstyrelsen belysas bättre i
kommande planförslag, så att höjd tas för kommande utveckling av spårområdet,
inte bara befintliga spår. Den planerade bangården utgör även både risk för urspårning och explosion, detta måste även redovisas.

Frågorna tas med i kommande planering.
Hur bostäder ska integreras med övriga markanvändningar och Kronoparken lyfts
även fram som bör utredas ytterligare i kommande förslag, dvs granskningsförslaget.

Detta görs vilket bl aframgår med nytt förslag om mer bostäder på Rävberget, intill kraftledningen samt mer verksamheter mot El 8.
Att utforma gång- och cykelnät mellan Kroppkärr och Välsviken (handelsområde)
som både är trafiksäkra och ger en cykel upplevelse är en stor utmaning påpekar
Teknik- och fastighetsnämnden, som menar att detta måste noggrant beaktas och
planeras in i FÖPen. I nära anslutning till El8 finns risk att både trafiksäkerheten
och cykelupplevelsen påverkas.

Närheten till El 8 har både positiva och negativa sidor. Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att det är en utmaning att planera för både trafiksäkra och vägar
med cykelupplevelse då området är så pass kuperat och bergigt.
Att ta till rejäla utrymmen för rangerbangård i Välsviken påpekar även Teknik- och
fastighetsnämnden. Ytbehov för en återvinningscentral (Å VC) inom FÖPområdet
och utrymme för en återvinningsstation efterfrågas också, i miljönämndens yttrande.

Frågorna har beaktats i utställningshandlingen. Bland annat beskrivs olika alternativa platser för en återvinningsstation. Vad gäller en AVC så utreds den frågan i
en separat utredning på Kommunledningskontoret. Där utreds förutsättningarna
för att verksamheten på Hedens AVC ska kunna utvidgas. Detta i kombination med
att Avc på Våxnäs också utvidgas gör att behovet av en AVC i Välsviken inte kvarstår.

Övrigt
Kritik framförs, framförallt, av de boende i området, att Kroppkärrssjöns närströvområde med det intilliggande sommarstugeområdet och Trollkoneberget mm
kommer att inskränkas av föreslagen exploatering. Man värnar såväl kultur-, natur
som rekreationsvärden inom området. Det framförs även kritik avseende såväl den
befintliga trafiksituationen som de föreslagna nya trafiklösningarna. Man värnar
om tystnad och motsäger sig mer buller. Några framför behov av mer kommunal
service såsom förskola och skola.

Kroppkärrssjöns fritidshusområde bevaras för framtiden. Viss del av norra
/nordvästliga Trollkoneberget kan hamna nära inpå nya bostäder. Trafiksituationen i Välsviken är svår och studeras vidare, kommunen arbetar tillsammans med
Trafikverket för att lösa trafikproblemen och föreslår bl a nya förslag på lösningar.
Vidare så framför Länsstyrelsen kritik på att planförslaget inte till fullo belyser de
sociala frågorna och de saknar även ett tydligt barnperspektiv. Det är viktigt att det
lyfts fram sådana frågor då det idag inte finns naturliga målpunkter, mötesplatser
och rörelsestråk förutom platser som handelsområdet, Välsvikens station och rekreationsområden. Länsstyrelsen saknar även ett resonemang om gemensamma sociala ytor, förutom vandringsleder och friluftsområden. Områdena för föreslagna
bostäder är relativt isolerade och det saknas i många fall direkta kopplingar mellan
dem utan att behöva ta sig över fysiska eller psykiska barriärer.

Utställningshandlingen har försetts med nya stycken och kartor över bl a hur barn
kan röra sig i området, må/punkter osv.
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Inför kommande planering behöver planförslaget ta upp och tydliggöra hur planeringen och byggande fortsättningsvis ska genomföras så att alla kan vara en del av
processen och vara inkluderande i områdets utveckling.
I olika planeringssammanhangfinns arbetsgrupper som består av tjänstemän.från
olika kommunalaförvaltningar som har olika ansvarsområden och även andra
kompetenser utifrån kan tas in vid behov. Medborgardialog görs vid stora planeringsprojekt. I övrigt regleras planprocessen av PBL. Under samrådet för FÖPen
ägde två samrådsmöten rum och under en dag hölls dialog utanför ICA i Välsviken.
Frågor om processen och tidigare kommunala frågor
Några Kroppkärrsbor är frågande till hur exploateringsförslagen som presenteras i
FÖP Välsviken tagit hänsyn till synpunkter som lämnats in i tidigare processer,
som föregått den nuvarande?
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av de inkomna skrivelser och de har behandlats på liknande sett som andra synpunkter som kommit in. I detta fall är synpunkterna mycket lika de som kommit under samrådet. Samrådet har också hörsammat Kroppkärrsbornas synpunkter då bl a sommarstugeområdet kommer förbli
som det är idag, de tidigare föreslagna bostadsförslagen är inte längre aktuella, de
som i samrådshandlingen kallades 8,9 och JO (Alsternäset, Trollkoneberget och intill Kroppkärrs gård).
Kroppkärrsbor frågar vad som hänt med de tidigare alternativa planinriktningarna
som funnit i området (Bevarande av natur- och strövområdena runt Kroppkärrssjön
och Trollkoneberget). Samt vad hände med de planer på ett framtida naturreservat
som nämndes i Planprogram för Centrala Välsviken 2011).
Inom Karlstads kommun finns flera olika förvaltningar som jobbar med att ta fram
olika underlagför planering. Olika.frågor har utretts men det.finns dock inga beslut. Det som finns beslutat står med i ÖP 2012.
Frågor om krav på omtag av hela planprocessen och huruvida berörda parter informerats skriftligen har också inkommit.
Då det gäller översiktlig planering följer kommunen plan- och bygg/agens regler
för hur planen ska tas fram, innehålla och hur den ska samrådas osv (P BL kap 3).
Det tillväga sätt som kommunen tillämpar angående information om samråd, då ett
stort område med mycket folk berörs, är genom annons i de lokala tidningarna. I
detta fall annonserades det om FÖP-samråd den 28 maj 2016. För att göra de lokala invånarna i och i närheten av FÖP-området ytterligare medvetna om samrådet, sattes dessutom I Oskyltar upp, i publika lägen, för att även på detta vis informera att samrådet äger rum. Förutom dessa kanaler har FÖPenfunnits tillgänglig
på kommunens hemsida, varit upphängd på Karlstads bibliotek samt på Samhällsbyggnadshuset.

Ställningstagande
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer utifrån de synpunkter som inkommit och
delvis nya utredningar att plankartan bör ändra inriktning. Bebyggelse på Alsternäset, Trollkoneberget och söder om Kroppkärrs gård bedöms inte som möjlig
med tanke på den bullerkartläggning som tagits fram i samband med Hedenverkets
tillsstånd och miljödom. Därtill kommer en rad andra faktorer som bl a att områdena är förenade med höga naturvärden, kulturvärden samt ett massivt motstånd
från de närboende som önskar, både för egen del, men även för hela Karlstads del
att Kroppkärrssjöns område ska förbli en stadsnära oas.
I och med att ca 900 bostäder "lyfts" ur planförslaget återstår att finna andra områden för bebyggelse eller som Länsstyrelsen uttrycker det "undersöka möjligheten
till högre exploateringsgrad i resterande områden för bostadsändamål". Då endast
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två områden återstår av de fem ursprungliga, området på Alsterberget (öster om befintligt handel som råde) och området norr om Kroppkärrs gård kommer området öster om kraftledningen och Rävberget att studeras och undersökas för bostäder. Området som tidigare föreslagits för industri och verksamheter respektive natur kan nu
komma att minskas till förmån för bostäder samt ett grönstråk, i öst-västlig riktnmg.

Trollkoneberget och Alsternäset planläggs inte.
Någon form av verksamhet som går ihop med strandskyddet, de höga naturvärdena
(inklusive nyckelbiotoper och artskydd), kulturmiljöerna samt rekreationsområdena
föreslås tillåtas på Alsternäset. Mycket för att uppmuntra Karlstadsbor såväl som
besökare och turister att besöka området som är så unikt i sitt slag. Ett av få ställen
som har direktkontakt med Vänern.

Fritidshusen intill Kroppkärrsjön med Trollkoneberget intill föreslås bevaras och
vara som de är idag. Några nya hus får inte uppföras. Nya stycken har tillförts under Kulturmiljö, både under Förslag men även under Betydelsefulla karaktärsdrag
för befintliga fritidshusområdet.
Naturvärdena på Alsterberget har förtydligats i granskningshandlingen .
Kommunen fortsätter med dialog och möten att lösa trafiksituationen i området
med bland annat Trafikverket och Hammarö kommun, som i sin tur berörs i och
med den kommande Hammaröleden.
Frågan om bytespunkter för kollektivtrafiken går inte att hitta något riktigt bra
ställe inom FÖP-området pga för långa avstånd, bristande tillgänglighetsaspekter
mm. Befintliga hållplatser vid universitetet och Välsvikens station föreslås förstärkas som bytespunkter.
Frågan om avsättningen av yta för återvinningscentral (Å VC) i Välsviken blir
inte av. ÅVC på Heden ligger så pass nära att det anses fungera för Välsvikenområdet. ÅVC-frågan utreds i en separat utredning på Kommunledningskontoret. Där
utreds förutsättningarna för att verksamheten på Hedens Å VC ska kunna utvidgas.
Detta i kombination med att ÅVC på Våxnäs också utvidgas gör att behovet av en
ÅVC i Välsviken inte kvarstår. Skulle behovet uppstå i framtiden så är det möjligt
att anlägga en sådan inom områden för verksamhetsmark som föreslås .
Läge för återvinningsstation föreslås inom FÖP-området, helst centralt och i anslutning till handelsområdet. En föreslagen plats är på industrimark mellan handelsområdet och Södra Kroppkärr (intill " Parallellvägen").
Vad gäller förslag för gestaltning över bostäder och övriga verksamheter inom
Alsterberget har planbeskrivnigen kompletterats med text under Gestaltningskapitlet den planerade markanvändningen (karta) skissats vidare på och även i den nya
kartan över målpunkter beskrivs något mer om kommande bostäder i området. I de
kommande detaljplaneskedena kommer de nya områdena att noggrannare studeras
och gestaltas.

Vad gäller järnvägens utveckling i området så är ovissheten om dess framtid
fortfarande stor då det saknas tydliga ekonomiska direktiv och förslag för den.
Kommunen lyfter fram att den frågan är aktuell och tar höjd för ev säkerhetsavstånd i plankartan . Frågan måste dock studeras mer ingående i ett senare skede.
FÖPen möjliggör och reserverar mark för jämvägsändamål i framtiden. Till detta
hör även en bangård, som beskrivs i granskningshandlingen avseende vad den kan
innehålla, och beskriver liknande verksamheter med utgångspunkt från moderna
bangårdar byggda på andra platser i Sverige. Till ovissheten är följande frågor bl a
kopplade; var ska bangården exakt ligga? Tillhörande vägar? Var ska Välsvikens
stationshus ligga? Bangården får med fördel ligga långt från föreslagna bostäder.
Stationshuset får med fördel ligga nära där folk bor och arbetar. Behöver nya stationshuset och bangården ligga nära varandra? En mindre bytespunkt föreslås liga
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intill järnvägshållplatsen. Trafikverket planerar för ett mötesspår och en ny undergång för såväl tågresenärer som vägtrafik. Det ska även byggas en omlastningscentral i området.

Länsstyrelsens yttrande med kommentarer
Endast länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet och kommenteras med kursiv
stil. Alla yttranden finns med i bilaga 5 i denna handling. Se länsstyrelsens yttrande, nedan:

Sammanfattning
Länsstyrelsen ser positivt på att Karlstad kommun tar fram en fördjupad översiktsplan för Välsviken för att bättre samordna planeringen i området. En FÖP utgör en
viktig byggsten i planeringssammanhang för samordning av ekonomisk tillväxt, infrastrukturåtgärder, framtida bostadsförsörjning och tillgången till rekreationsområden med höga natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen har i detta yttrande
synpunkter kring naturvärden, artskydd, luftkvalitet, dagvatten, trafiklösningar,
järnväg, friluftsvärden, kulturmiljö samt risk och störningar.
Länsstyrelsen anser att exploatering på Alsternäset är olämpligt. Detta med avseende på höga naturvärden med nyckelbiotopsklassning, artskydd, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv enligt 3 och 4 kap MB, utökning av järnvägsområdet, krav på
väginfrastruktur, samt störningar med buller, lukt, riskavstånd och nedfall av hälsoskadliga ämnen.
För att uppnå önskat antal bostäder i planområdet rekommenderar Länsstyrelsen att
kommunen undersöker möjligheten till högre exploateringsgrad i resterande områden för bostadsändamål, alltså delområde 1, 6, 9 och 10. Ökningen av exploatering
för bostäder bör dock göras med hänsyn till angränsande riksintressen, naturvärden
och skyddade arter.
Trafiksituationen behöver utredas ytterligare då planförslaget ej säkerställer att
riksintresset för kommunikation, E 18, inte påverkas negativt.
Vidare anser Länsstyrelsen att en kompletterande naturvärdesinventering behövs i
området öster om befintligt handelsområde med avseende på naturvärden samt
skyddade och rödlistade arter.
Länsstyrelsen anser även att intilliggande tillståndspliktig verksamhet, Hedenverket, bör inkluderas ytterligare i planförslaget då dess verksamhet medför störningar
inom planområdet.

Allmänt om planen
Planområdet täcker ett område på ca 350 hektar i de östra delarna av Karlstad
tätort, söder om området Kronoparken.
Enligt kommunens översiktsplan från 2012 pekas Välsviken ut som ett viktigt område för utveckling av Karlstads östra delar för blandad bebyggelse. Syftet med den
fördjupade översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt
över en längre tid samt att ta upp väsentliga ämnen för en fortsatt hållbar utveckling. Fördjupningen ska även ligga till grund för kommande detaljplanering och ge
svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor.
Planen redovisar ett förslag med differentierad markanvändning som utgörs av
1600 nya bostäder, utvecklingsområde för järnvägen, kontor, handel och industri.
Det finns även områden för natur, infrastruktur och befintlig handelsverksamhet. I
planen beskrivs hur kommunen tänker sig gestaltningen av området och hur markanvändningen är fördelad vilket ger läsaren en inblick till kommunens vilja. Därefter följer en beskrivning av planens förutsättningar och förslag vilket slutligen
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bryts ner till planens konsekvenser som även är redovisade i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Planeringsunderlag och allmänna intressen
Naturvärden och artskydd
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens tankar och resonemang om flertalet grönstrukturer i planområdet. Enligt ProNaturas inventering har det identifierats områden som har värdeklass 1 eller 2 nyckel biotopsklass. Dessa områden bör enligt
Länsstyrelsen ej exploateras. Exploateringen vid Alsternäset, Trollkoneberget och
Rävberget kommer i konflikt med viktiga naturvärden och även med de nationella
miljömålen vilket konstateras i MKB.
För att detaljplaner i området ska kunna bli genomförbara behöver kommunen i
den fortsatta planeringen av området se till att inga biotoper med nyckelbiotopskvaliteter exploateras eller riskerar att skadas. Exploatering kan även vara olämplig
i områden där djur och växter som är skyddade enligt artskyddsförordningen
(2007:845) förekommer. Enligt planhandlingarna finns det även ett flertal rödlistade arter i planområdet, en betydande del av dessa finns på Alsternäset. I MKB
konstateras även att Alsternäset har planområdets mest värdefulla skogar och
lövstrandskogar vilket gör området olämpligt för exploatering.
När det gäller naturvärden och skyddade arter anser Länsstyrelsen att vidare utredning kring dessa bör göras i naturområdet öster om det befintliga handelsområdet
då denna del av planområdet helt utelämnats i de utredningar som bifogats.

Kommentar:
Efter samrådet har planförslaget ändrats. Föreslagen bebyggelse av området öster
om Kroppkärrssjön, med bl a arrendesommarstugorna och området öster om
dessa, har tagits bort som exploateringsförslag. Likaså har området närmast
Kroppkärrs gård (inklusive kommunens plantskoleområde och området ner mot
Kroppkärrssjön) tagits bortför framtida bostadsförslag. Alla bostadsförslag på
Alsternäsetfinns inte heller med i utställningsförslaget. Vad gäller Alsternäset har
dock ett område pekats ut för en framtida utveckling, dock inte bostäder. Området
har anpassats efter naturvärdesklassningen och strandskyddet. Då det blir aktuellt
för fortsatt planering av detta område kommer hänsyn tas till ProNaturas naturvärdesklassning
Det har tillkommit nya förslag på bostadsområden som inte var med i samrådsförslaget och det är ett område på Rävberget. Där har bostadsavgränsningen tagit
hänsyn till de höga naturvärdena som finns i området intill. Området öster om
kraftledningen har ändrats till utsträckning och inriktning sedan samrådet. Ett
grönt stråk om ca 130 meter har lagts till, då det kommit synpunkter på att det är
viktigt att djur har en passage även i öst-västlig riktning. Detta grönstråk sammanfaller även delvis med ett område med hög naturvärdesklassning. Inriktningen har
gått.från att vara ett rent industriområde till att nu föreslå bostäder i "mittenpartiet" av detta område. Då detta område ska detaljplaneras ska hänsyn tas till de
höga naturvärdena, ett litet område i FÖP-förslaget har nämligen klassats som
högt. Området söder om järnvägen har i stora områden klassats med högt naturvärde. Hänsyn tas till detta i kommande planeringsskeden. Den planering av mötesspår som pågår försöker inbegripa att ta hänsyn till dessa naturvärden. Järnvägen som riksintresse är starkt och mötesspår har studerats noggrant var de bäst
kan placeras ur många tekniska hänseenden och finns inget annat val än att lägga
mötesspåret där det nu föreslås.
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Kommunen gör sitt yttersta för att beakta att djur och växtarter som är skyddade
enligt Artskyddsförordningen (2007:845) inte ska skadas. Vad gäller rödlistade arter (enligt EU:sfågeldirektiv) är kommunen medveten om att FÖP-området innehar flera av dessa. Som LST påpekar finns en stor del av dessa på Alsternäset. I
MKB konstateras att Alsternäset har planområdets mest värdefulla skogar och
lövstrandskogar vilket följaktligen gör det olämplig för exploatering där. Bostadsexploateringen är som tidigare kommenterats borttaget från Alsternäset. Dock föreslås annan exploatering, som kommunen i dagsläget öppnar för men inte har
några närmre konkreta planer för. Då det blir aktuellt för framtida exploatering
här ska hänsyn tas till de höga naturvärdena, de värdefulla skogarna samt rödlistade arter samt Artportalen.
Vad gäller området "öster om det befintliga handelsområdet" så har detta områdets studerats noggrannare och utställningshandlingen kompletterats med ett
stycke om bland annat naturvärden och skyddade arter.
Statusklassning av sjöar och vattendrag
Länsstyrelsen vill upplysa om att när det gäller kemisk status för sjöar och vattendrag är det inte enbart kvicksilverhalter som utgör ett problem.
Det har gjorts en nationell bedömning att kvicksilver men även PBDE överskrider
gränsvärdet för alla vattenförekomster i hela Sverige. Länsstyrelsen rekommenderar att faktarutan på sidan 58 i planbeskrivningen uppdateras med hänvisning till
ovanstående. Med fördel bör även texten om Alsterälven uppdateras genom att byta
ut "de flesta sjöar i Sverige" till "alla sjöar och vattendrag i Sverige".
Kommentar: Planhand/ingen har ändrats enligt länsstyrelsens förslag.
Dagvatten
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens resonemang kring användning av miljövänliga material vid byggnation samt att dagvatten planeras avledas via gräsytor eller svackdiken. Vidare föreslås i planen att dagvatten till recipient bör rinna genom
meandrande diken eller sedimentationsdammar. Planen bör kompletteras med ett
resonemang kring omhändertagande av förorenat sediment.
Länsstyrelsen finner det positivt att installationer av lokala reningsanläggningar vid
ytor där det uppskattas uppkomma betydande föroreningsmängder föreslås.
Kommentar: Planhand/ingen har kompletterats med ett stycke om omhändertagande om förorenat sediment.
Trafikverket belyser att förändrad dagvattenföring kan påverkajämvägsanläggningen. Detta med avseende på kapaciteten av de trummor som finns idag. Trumma
T4 förväntas enligt den utredning som gjorts ta emot stora vattenmängder utan ett
resonemang kring dess kapacitet. Länsstyrelsen delar Trafikverkets åsikt och anser
att dagvattnets åverkan på järnvägsanläggningen i fråga om stabilitet och kapacitet
bör utredas vidare samt kompletteras i planhandlingarna. Det bör även framgå tydligare av planhandlingama om och huruvida trumma T5 och T6 innefattas eller ej
och vilka följder detta har på trumma T4.
Kommentar: Vad gäller dagvattnets åverkan påjärnvägsanläggningens stabilitet
och kapacitet bör frågan utredas närmare i pågående arbetet med järnvägsplanen,
som Trafikverket tar fram. Stadsbyggnadsförvaltningen tar upp frågan i FÖPen
och framhåller att det är viktigt att anläggningen tar höjd för klimatpåverkande
faktorer. I Föpen nämns även att "dagvattenhanteringen ska säkerhetsställas innan
exploateringen av området nedanför Järnvägs banken", då det redan idag dämmer
på norra sidan av järnvägen.
Kommunen bedömer att trummornas (T4, T5 och T6) kapacitet är sannolikt för låg
och att trafikverket behöver se över trummornas kapacitet i samband med på-
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gående järnvägsplan för mötesspår i Välsviken. Hänsyn bör tas till den planerade
exploateringen i området.
Kulturmiljö - planeringsunderlag
Vänerkusten och Karlstad kommun har en lång och intressant historia som idag avspeglas i flera värdefulla kulturmiljöer, enskilda byggnader, forn- och kulturlämningar. Så även inom den nu aktuella planen och dess närområde.
Östra delen av planområdet är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården K 18 Alsterdalen enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Alsterdalgången med kulturlandskap och bebyggelse representerar den värmländska herrgårdskulturen med
dels litterära anknytningar till Gustaf Fröding samt till brukstraditioner. Alsterdalen
redovisas även som kulturmiljö nr 111 Alsterdalen i det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland från 1989-90.
Värmlands museum har på uppdrag av Karlstad kommun under 20 l 0 utfört en kulturmiljöutredning över stora delar av det aktuella planområdet. Utredningen analyserar inte påverkan på riksintressets värden och behandlar inte heller i någon större
utsträckning de fornlämningar som var kända innan utredningen gjordes.
Karlstad kommun har använt sig av den i samrådsunderlaget och MKB. En förändring av Kulturmiljölagen (KML) infördes 2014 vilket har medfört att delar av de
stenbrott som påträffades i utredningen idag kan vara fornlämningar.

Kommentar: Kommunen har noterat detta.
Kulturmiljö - allmänna intressen
Planområdet innehåller ett flertal fornlämningar vilka är skyddade enligt 2 kap
KML. Med hänsyn till områdets topografi och fornlämningsbild bedömer Länsstyrelsen att planområdet kan innehålla ytterligare fornlämningar än de idag kända,
framförallt förhistoriska boplatser. Länsstyrelsen kan därför komma att fatta beslut
om särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § KML i samband med fortsatt
planeringsarbete eller andra större arbetsföretag både på land och i vattenområde.
Detta gäller framförallt delområde 8 Alstersnäset. Ett knappt l 0-tal fornlämningar
längs den forna Vänerstranden utgörs av förhistoriska gravar, s.k. stensättningar,
som historiskt sett har en funktionell Väneranknytning. Mängden och typen av
fornlämningar tyder på att här kan det finnas fler idag okända fornlämningar, framförallt i form av boplatser. Kring varje fornlämning finns ett fomlämningsområde
vars storlek beslutas av Länsstyrelsen. Vid bedömningen ska hänsyn tas till fornlämningens art och betydelse. Förhistoriska gravar har många gånger givits ett omfattande fornlämningsområde. Sedan ett antal år har Länsstyrelsen genom Skogsstyrelsens försorg även bedrivit ett arbete med att iordningställa de förhistoriska
gravarna på Alsternäset som besöksmål. Sly har röjts och vandringslingor anlagts.
Återstår gör skyltning. Åtgärderna har gjorts med tillstånd från Karlstad kommun.
Sammantaget bör delområde 8, Alsternäset därför utgå och ej exploateras.

Kommentar: Den dagen det blir aktuellt för framtida exploatering av Alsternäset
(de/område 8) kommer kommunen ta kontakt med länsstyrelsen för att resonera om
hur kommunen bäst går till väga med detta. Likaså får frågan tas upp om det är
aktuellt med en särskild arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § i KML.
Kommunen uppskattar det arbete som Länsstyrelsen genom Skogsstyrelsens
försorg lagt ned med att iordningsställa de förhistoriska gravarna på Alsternäset
som besöksmål. Kommunen välkomnar även skyltningen!
Vidare har Länsstyrelsen noterat att det på sidan 37 i samrådshandlingen på flera
ställen anges att närmiljön till stenblock bör bevaras eller studeras. Möjligen är det
stenbrott som menas. Detta bör klargöras och i så fall ändras i planbeskrivningen.

Kommentar: Planhand/ingen har ändrats, det är stenblock som åsyftats.
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Riksintressen
Kulturmiljö
Det går inte att utifrån befintligt underlag avgöra om en exploatering i enlighet med
föreslagen plan kommer att innebära en påtaglig skada på riksintresset K 18 Alsterdalen. Länsstyrelsen kan ändå konstatera att det kan föreligga svårigheter att förena riksintressets värden med tillkommande industriområden eller punkthus med
avseende på visuell påverkan.
Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet, 2011-11-03, för Karlstad kommuns översiktsplan hänvisat till att FÖPen ska hantera riksintresset för Alsterdalen genom
geografisk avgränsning och eventuellt behov av fördjupat underlag i form av kulturmiljöutredningar. Länsstyrelsen har även i yttrandet påvisat att planområdet omfattar kulturvärden av betydelse för riksintresset för friluftsliv enligt 4 kap 2§ MB,
Vänern med öar och strandområden.
Inför fortsatt planering behövs ett fördjupat gestaltningsförslag tas fram för bostadsbebyggelsen inom delområde 6 Alsterberget för att anpassa tillkommande bebyggelse så att påtaglig skada på riksintresset inte uppkommer. Delområdena 2 och
3, Välsviken norr och öst, bör justeras och begränsas i öster så att riksintresset ej
berörs.

Kommentar: Exploateringen tas bort direkt norr (delområde 3) resp söder (de/område 2) om El8 (industrierna), i enlighet med gränsen för riksintresset för Alsterdalen. I utställningshandlingen har den nya vägen, parallell och söder om El 8 (i
FÖP-områdets nordöstra del),fått en lite annorlunda sträckning,från i samrådet.
Vägen föreslås nu gå något mer norrut än tidigare förslag, för att komma längre
bort från Alsters herrgård.
A"ven bostadsområdet som föreslås i öster (de/område 6) har "skjutits " åt öster för
att tillgodose för riksintresset.
I MKB fastslås att planförslaget kommer innebära små negativa konsekvenser för
kulturmiljön. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning. En utbyggnad på Alsternäset skulle få större negativa konsekvenser för kulturmiljön. Idag karaktäriseras
området av ett naturområde med vandringsleder där allmänheten har möjlighet att
få uppleva förhistoriska gravar i en miljö utan inslag av bebyggelse. Dagens landskap ger en möjlighet att kunna uppleva och förstå gravarnas placering i nära anslutning till Vänern. Länsstyrelsen bedömer en exploatering av Alsternäset som
olämplig med hänsyn till områdets höga kulturmiljövärden.

Kommentar: Kommunen har inga planer på att exploatera i närheten av dessa miljöer, gränsdragningen har flyttats norrut för framtida exploatering (inte bostäder
som tidigare förslag) . Eftersom kommunen inte vet idag vad det är för framtida exploatering som kan bli aktuell är det inte heller aktuellt att göra en fördjupning av
kulturmiljön. Den dagen kommunen har kommit så långt i sin planering kan frågan
vara aktuell att ta upp då. Skulle det då visa sig att det finns bosättningar på nya
platser får hänsyn och beaktande av dessa miljöer tas då. Men det kommunen ser
med detta område är att området har stora upplevelsekvaliteter som kommunen vill
ta vara på och vara med att bidra till att tillgängliggöra dessa för närboende,
Kar/stadsbor och övriga besökare. Detta kan ske genom att stigar underhålls och
skyltar sätts upp. Ev ett vindskydd eller bänk. En brygga har en gång i tiden legat
här, kanske skulle det åter kunna byggas en brygga på samma plats? Karlstad saknar idag områden med nära Vänerkontakt. Värdet med dessa miljöer är just naturen och den kulturhistoria som platsen besitter. Miljöerna inom strandskyddat område kommer vara helt orört.
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Friluftsliv
Länsstyrelsen delar bedömningen som kommunens analys visat gällande planområdets friluftsvärden där de i MKB drar slutsatsen att områdets friluftsvärden
märkbart påverkas negativt med planförslaget. Länsstyrelsen anser att detta resonemang bör framgå lika tydligt i planbeskrivningen som i MKB. Kommunen menar att riksintresset enligt 4 kap MB ej är ett hinder för stadsutvecklingen. Länsstyrelsen kan ej utifrån befintligt underlag avgöra om exploatering av delområde 9,
Trollkoneberget, kommer innebära en påtaglig påverkan på riksintresset för friluftsliv enligt 4 kap MB. Inför fortsatt planering bör ett fördjupat gestaltningsförslag upprättas så att anpassning görs för att ej påverka områdets mycket höga friluftsvärden.
Kommentar: I utställningsförslaget har större delen av de/område 9 utgått.från att
exploateras. Det är endast den nordvästliga delen av delområde som berörs.
Länsstyrelsen ser positivt på att Rävberget ej exploateras då det används som rekreationsområde för boende i södra Kronoparken och även av skolor. Det är önskvärt att tydligt i planen knyta ihop Rävberget och Trollkoneberget vidare till
Kroppkärrssjön för att få ett sammanhängande friluftsstråk i området.
Detta kan uppnås genom att begränsa ytan för industri och kontor i delområde 5 så
att en passage bildas mellan naturområdena. Kopplingen vidare till Kroppkärrssjön
kan uppnås genom att se över gestaltningen i delområde 9.
Kommentar: I och med att stora områden för bostäder tagits bort i utställningsskedet har kommunen studerat andra alternativa platser för fler bostäder. Därmed
hamnade blickarna på Rävberget. Området är väl avstämt med de höga naturvärdena i området och den ravin samt skolskog som finns på Rävberget. Det är viktigt
att sko/skogen får vara kvar och att det får vara relativt bebyggelse.fritt intill sko/skogen.
Tankar på att bebygga Rävberget har funnits med sedan planprogrammet för Centrala Välsviken togs fram år 2009. I planprogrammet föreslogs i samrådet att
större delen av Rävberget skulle tas i beaktande för ett nytt bostadsområde. Området har nära till service i form av handelsområdet och kommunikationer. Många
skulle även anse område väldigt attraktivt att bo i med tanke på naturen, friluftslivet och den.fina utsikten över Vänern. Men inför godkännandet av planprogrammet
gjordes begränsningar för bostäder på Rävberget. Detta gjordes som en konsekvens av att det planerades för en bussdepå i området intill (öster om kraftledningen, strax ovanför Välsviksleden, mitt emot Lecab) där den brandfarliga gasen PNG
skulle förvaras. Riskerna för ev explosioner med bostäder allt för nära (200 meters
avstånd) gasen gjorde att det lades en restriktion över området vad gäller bostäder.
Då det blev aktuellt med en FÖP över Välsviken har Rävberget i ett första läge
sparats med tanke på att det är det grönområde som ligger närmast bostadsområdet Kronoparken. De boende och skolorna i Kronoparken nyttjar skogen i Välsviken. Det finns två så kallade sko/skogar, den ena ligger på Trollkoneberget och
den andra ligger på Rävberget. Den på Rävberget ligger väldigt fint till, i en ravin,
och har även av kommunens tjänstemän kallats för "Tysta dalen " då en märkbar
tystnad råder här. Och det är ju rätt fantastiskt för Välsviken, som annars inte är
ett område som är känt för sin tystnad. "Bruset" från El 8 gör sig ofta påmint där.
Enligt Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag från 2012 för friluftsliv ska myndigheten bland annat verka för att stärka arbetet med tätortsnära natur vilket ovanstående åtgärder ligger i linje med. Regleringsbrevsuppdraget anger 10 nationella mål
för friluftslivet. Flera av dessa berörs av samhällsplanering i olika former och plandokumentet bör kompletteras med en diskussion rörande hur planen förväntas leda
till en högre måluppfyllelse. Friluftspolitiken har under 2000-talet fått ökad vikt
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och med de nationella målen avser regeringen göra det tydligt att friluftsvärden i landskapet ska värnas tydligare.
På sida 54 i planbeskrivningen menar kommunen att det är viktigt att bevara skog
kring Frödingleden så att människor fortfarande får upplevelsen av att de går i skogen. Kommunen har med avseende på detta satt en gräns på 50 meter från leden
som ej får exploateras. Länsstyrelsen ifrågasätter om vandringsleden fortsatt kommer att upplevas som ostörd då bebyggelse släpps så pass nära som 50 meter.
Kommentar: Planhand/ingen har ändrats sedan samrådet. Kommunen kan hålla
med länsstyrelsen om att 50 meter kan vara tveksamt om området är tillräckligt
"brett"/stortför att uppleva skogskänsla. I utställningsförslaget har bostadsområdet "dragits ihop" och skjutits något västerut. Ett nytt utformningsförslag över
kommande stadsdelen presenteras mer ingående där ideer om kvarter och gatuförslag visas. Tanken är att bostadsområdet förses med olika slags verksamheter och
hus med olika boendeformer och där storlekar på fastigheterna varierar. En annan
ide för området är att det omges av skog i ytterområdena - skog som förblir orörd.
Således förhåller sig utställningsförslagets nya skogsområde som mer förenligt
med riksintresset för Alsterdalen, ett större avstånd - "respektavstånd" till Alsters
herrgård hålls därmed och bostäder blir exempelvis inte synliga från Alsters herrgård (om bostäderna går upp i höjd).
Med avseende på att hela Alsternäset är inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 och
4 kap MB finner Länsstyrelsen det olämpligt att överhuvudtaget exploatera i området då dess karaktär ändras drastiskt. Frödingleden kommer redan i planförslaget
begränsas av den utökade rangerbangården och bör alltså ej ytterligare begränsas
av bostadsbebyggelse med all infrastruktur och markförändring som hör därtill då
det bedöms innebära påtaglig negativ effekt på riksintresset.
Kommentar: Den framtida verksamheten på Alsternäset kan med fördel ha koppling till friluftslivet.
Kommunikationer
Inom planområdet finns två objekt som är av riksintresse för kommunikation,
Värmlandsbanan och E18. Denna väg och järnväg ska enligt 3 kap 8§ MB skyddas
från åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa.
I FÖP Välsviken beskrivs en framtida utveckling av jämvägsspåren och ett stort
område avsätts i planen för ändamålet. Det första steget blir att bygga ett mötesspår
i Välsviken för att öka Värmlandsbanans kapacitet. Vidare tar planen höjd för en
rangerbangård där tanken är att hantering av gods via omlastning samt depåer för
kollektivtrafik ska finnas.
Eftersom kommunen vill ha bostäder på Alstemäset konstateras i planen att två
planfria korsningar ska byggas antingen under eller över järnvägen. Trafikverket
skriver i sitt yttrande att dessa korsningar oavsett utformning kommer att kräva ett
påtagligt utrymme på var sida järnvägen samt att utredning i ett tidigt skede krävs.
Trafikverket framför även att korsningspunkter ska dimensioneras för tung trafik.
Kommentar: Kommunen planerar inte längre för bostäder på Alsternäset men den
framtida exploateringen kommer likväl att kräva goda kommunikationer för bi/trafik och i viss mån tung trafik. För stunden pågår järnvägsplanering som Trafikverket håller i där Trafikverket och kommunen kontinuerligt träffas för möten om
framtida trafik/ösningar i Välsviken. Trafikverket planlägger en undergång med
ramper på vardera sidor om järnvägen vid Välsvikens järnvägshållplats. Tanken
är att tågresenärer, gång- och cykeltrafik samt ev Räddningstjänstens fordon ska
kunna passera där. Den bro som idag ligger strax öster om den gamla banvaktsstugan måste i enlighet med järnvägsplanen tas bort för att rymma det planerade
mötesspåret. I dag använder kommunen bron bland annat för skogsarbetets fordon
på Alsternäset men också för att transportera kor som går på sommarbete längs
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Alsters strandängar. Kommunen behöver kunna ta sig med jordbruksfordon/skogsbruksfordon till Alsternäset. Det.finns en annan möjlig väg att ta sig till
Alsternäset och Alsters strandängar och det är via den slingrande traktorvägen
som utgår från Heden, söder om järnvägen. Räddningstjänsten har tidigt påpekat
att om det ska vistas många människor söder om järnvägen (vilket både samrådsförslaget och utställningsförslaget innebär, om än med ändrad inriktning i utställningen) så måste det.finnas två av varandra oberoende tillfartsvägar till och.från
Alsternäset. I händelse av ett scenario med exempelvis en tågurspårning och tillfartsvägen till Alseternäset inte kan nyttjas, måste det finnas ytterligare en tillfartsväg som räddnings tjänst, ambulans och polis kan komma fram på. Kommunen är
tveksam (i dags datum) till om den under/art Trafikverket planerar vid järnvägshållplatsen även kan nyttjas för räddnings tjänstens utryckningsfordon. Med tanke
på bland annat räddningstjänstens .framkomlighet till Alsternäset samt den tillgänglighet för bittra.fik som kommer att krävas för en .framtida utveckling av den
norra delen av Alsternäset ser kommunen det som en nödvändighet att ersätta den
bro som tas bort i samband med byggandet av mötesspåret med en ny.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning och vill även poängtera att utfonnning av korsningar kräver hänsyn till ett fullt utbyggt spårområde. Det behöver utredas vidare hur stort utrymme korsningarna kommer att behöva då dessa, oavsett
placering och utformning, kommer att ge ett stort avtryck i den fysiska miljön. Att
inte exploatera Alsternäset skulle även innebära andra förutsättningar för järnvägskorsningar. Länsstyrelsen anser även att planförslaget bör kompletteras med
ett resonemang kring pågående diskussioner om utbyggnaden av spårområdet och
vilka underlag som finns.

Kommentar: Planering pågår för ett nytt mötesspår i Välsviken. Den föreslagna
lösningen ger möjlighet till en undergång för gående och cyklister, samtidigt som
befintlig bro över spåren tas bort. Det.finns dock möjlighet att i.framtiden bygga en
ny bro för alla trafiks/ag i befintligt läge. Hur ett ytterligare utökat spårområde ska
utformas finns inte studerat och ej heller några beslut kring genomförande och
finansiering. I detta skede pekar översiktsplanen på att detta är ett lämpligt läge
för en bangård. Den .framtida utformningen i detalj prövas vid en .framtida detaljplanering av området.
E 18 ska också skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av vägen. Trafikverket skriver i sitt yttrande att trafikalstring är en fråga som är
komplex och behöver klarläggas tydligare.

Kommentar: Efter samrådet har WSP på uppdrag av Karlstads kommun tagit fram
en övergripande trafikmodell som täcker hela Karlstad och Hammarö kommun.
Den .framtagna trafikmodellen har använts för att ta fram en trafikprognos för nuläget och för år 2040 baserat på kommunens nuvarande och planerade markanvändning. En fördjupad trafikanalys har gjorts för Välsviken. Trafikanalysen har
utgått.från den exploateringen och de trafik/ösningar som föreslås i Välsviken. I
den trafikanalys har även scenario med en ny sträckning av väg 236 analyserats.
Enligt trafikanalysen kommer köer att uppstå men hinner avvecklas under maxtimmen. Köerna kommer inte att växa ut på El 8 varken under vardags eftermiddagen eller under .fredagseftermiddagen. Kommunens bedömning är att föreslagen
planering av området inte försvårar tillkomsten eller utnyttjande av El 8.
Genom att ta höjd i beräkningar med ett prognosår 2040 kan kapacitetsbedömningar göras från ett bra underlag om trafikmängder. Länsstyrelsen delar denna bedömning och delar även Trafikverkets åsikt om att parallellavfarten från E 18 till befintlig handelsplats vidare behöver hanteras.
Denna avfart kan med kommande utveckling i planområdet skapa fler köer på El8
vilket försvårar tillkomsten av anläggningen och därav strider mot riksintresset för
kommunikation enligt 3 kap 8§ MB.
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Kommentar: Enligt trafikutredning Scenario Välsviken så finns inget behov av en
direkt avfart till Välsvikens handelsområde för att klara av trafikmängderna som
exploateringen och eventuell omdragning av väg 236 kommer att generera. Detta
med förutsättningar att Universitetsmotet byggs om och infart till ICAs entre
stängs så som förordas i gällande detaljplaner.
Förslaget med en direkt avfart till handelsområdet är inte längre aktuellt.
Strandskydd
Vänerstranden omfattas av ett utökat strandskydd till 300 meter inom planområdet
med avseende på befintliga naturvärden och friluftsliv. Nyligen gjorde Länsstyrelsen bedömningen att strandskyddet på Alsternäset skulle förbli utökat och anser att
exploatering i detta område är olämpligt.

Kommentar: Noterat.
Miljökvalitetsnormer
MKN luft
Enligt de mosskarteringar (metaller i Husmossa 2010) som utförts i Karlstad kommuns regi visar provpunkterna på Alsternäset att det finns förhöjda halter av kadmium (tungmetall som bioackumuleras) och mangan. Dessa resultat beror sannolikt
på att Alsternäset är ett område där rökgasplymen från Hedenverket främst landar.
Även om de beräknade halterna av PMl0 och NO2 ligger under miljökvalitetsnormerna så bidrar Hedenverket ändå till en negativ luftpåverkan på Alsternäset. Med
tanke på kadmiums negativa hälsoeffekter är ett bostadsområde på Alstersnäset ej
lämpligt.

Kommentar: Bostadsområde är inte längre aktuellt där.
Vidare kommer boende i delområde 1 att ligga mycket nära motorvägen. För att
säkerställa luftkvaliteten i delområde 1 bör därför Karlstads kommun genomföra en
spridningsberäkning avseende PMI 0 och kvävedioxid för att säkerställa att inte
motorvägen innebär att normen för dessa föroreningar överskrids i området.

Kommentar: Denna fråga kommer utredas vidare i pågående detaljplanearbete för
området söder om El 8.
Hälsa och säkerhet
Buller och störningar
Kommunen har i planförslaget ej tagit ställning till Hedenverket och dess verksamhet som påverkar planområdet enligt en utredning gjord av konsultföretaget ÅF på
initiativ av Karlstad Energi AB. Hedenverket är en tillståndspliktig verksamhet
som står för Karlstads huvudsakliga el- och värmeproduktionsverksamhet. Verksamheten har villkor ställda på sig i en miljödom som bland annat reglerar utsläpp i
luft och vatten men också externt industribuller.
Hedenverket uppfyller idag de krav som ställs på dem i miljödomen men med
kommande utveckling för Välsviken kan detta påverka verksamheten och hela
Karlstads värmeförsörjning.
Länsstyrelsen anser att Hedenverket är en verksamhet som bör beaktas i planarbetet då det har konsekvenser för hela staden om den begränsas. Bostäder på Alsternäset är framför allt det som Länsstyrelsen finner olämpligt med avseende på Hedenverkets verksamhet då de boende kommer att störas av buller men även andra
störningar som transporter och lukt. I planförslaget skriver kommunen att Hedens
planer på byggnation av en biogasanläggning kan medföra luktstörningar men att
det inte utgör en hälsorisk. Länsstyrelsen anser att en komplettering på sida 69 i
planbeskrivningen bör göras där riskavstånd från Hedenverket bör redovisas. Av-
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ståndet kan bland annat kan baseras på ÅFs utredning men bör även ta höjd för
framtida utveckling av verksamheten .
Länsstyrelsen hänvisar med tanke på detta till konstaterandet i avsnittet om MKN
luft att det förekommer förhöjda halter av skadliga ämnen på Alsternäset vilket har
konsekvenser för människors hälsa.
Karlstad Energi AB skriver i sitt yttrande att det är av stor betydelse att bolagets
framtida eller nutida verksamhet ej begränsas genom att ny bostadsbebyggelse tilllåts att uppföras allt för nära. Länsstyrelsen delar denna bedömning och ser positivt
på ett samarbete mellan kommunen och Karlstad Energi AB för att komma fram
till en bra lösning för båda parter.
Kommentar: Kommunen har träffat ansvariga från Hedenverket och är på samma
linje som både Hedenverket och Länsstyrelsen. Angpanneföreningens utredning,
"FÖP Välsviken Karlstad- Industribullerbidragfrån Hedenverken",från 2016,
ingår nu som underlag för FÖP Välsviken. Utställningshandlingen har tagit hänsyn till utredningen och de bostäder som låg planerade inom områden med för
höga godtagbara bullernivåer är borttagna från planhand/ingen. Flera inkomna
yttranden har gått i samma linje, som är emot bostäder, men av olika anledningar,
bostäderna är som sagt borttagna i planeringen på Alsternäset, Trollkoneberget
(så gott som alla) samt området söder om Kroppkärrs gård.
Planhandlingarna har kompletterats med information om industribuller.
Många nya verksamheter planeras i kombination med att planområdet angränsar till
ytterligare industriområden. Trafikverket och Länsstyrelsen delar uppfattningen om
att det riskerar att bli en kraftig ökning av tung trafik. Denna trafik kan antas generera en ökad buller- och vibrationsproblematik som bör lyftas mer i planförslaget.
Den bullerutredning som finns visar inte hur den kommande utvecklingen av spårområdet påverkar bullernivåerna då både ett nytt mötesspår och den utökade bangården kommer att generera mer buller. Trafikverket och Länsstyrelsen delar uppfattning om att det finns en utbredd bullerproblematik och denna bör redovisas tydligare med avseende på en ökad mängd tung trafik samt utveckling av järnväg.
Kommentar: Bullerutredningen utgår från de trafikuppgifter som har erhållits från
Trafikverkets utredning för planerat mötesspår vid Välsviken och avser prognos år
2030. Exakt placering, utbredning och verksamhet inom bangård är inte utrett.
Bullerutredningen har därför inte inkluderat bangården i sina bullerberäkningar.
Buller och vibrationer från befintliga samt tillkommande verksamheter behöver
bevakas och utredas i ett kommande planarbeten. Planhcmdlingarna kompletteras
med information och resonemang avseende industribuller och vibrationer inom
området.

Farligt gods
I planförslaget finns redovisat riskavstånd från de riskobjekt som finns i planområdet, vilket bland annat är trafikleder för farligt gods . En av dessa leder är värmlandsbanan där kommunen har visat skyddszoner på 30, 70 och 150 meter från
riskkällan. Dessa riktlinjer för skyddsavstånd finns redovisade i vägledningen "Farligt gods, riskhantering i fysisk planering. Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods" framtagen av länsstyrelsen i Dalarna.
Länsstyrelsen finner det positivt att kommunen är medveten om denna vägledning
och redovisar de riskobjekt som finns på ett tydligt sätt. Redovisningen av riskavstånd från Värmlandsbanan behöver i planförslaget också ta höjd för kommande
utveckling av spårområdet inte bara befintligt spår.
Riskavstånd ska enligt vägledningen mätas från spårkant och i det här fallet ska
alltså avstånden mätas från de yttersta spårkanterna med fullt utbyggd bangård.
Den planerade bangården utgör både risk för bland annat urspårning och explosion
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och eftersom bostadsområdet på Alstemäset ligger direkt söder om bangården kan
större risker finnas än vad som redovisas i det befintliga förslaget.
Länsstyrelsen kan ej se att en riskanalys gjorts med avseende på skyddsåtgärder
från farligt godsleder. Detta bör göras i kommande planarbete då bostäder ligger
relativt nära den utökade bangården med den hantering av gods som tillkommer i
jämvägsverksamheten. Länsstyrelsen anser att en tydlig beskrivning bör finnas om
vad för slags verksamhet som kommer bedrivas vid den nya bangården då planhandlingarna ger blandade budskap om användningen.
Beroende på användning ger det olika förutsättningar för skyddsåtgärder mot spårområdet.
Kommentar: Riskavstånd från eventuell bangård i området behandlas inte så detaljerat i detta skede, då exakt placering, utbredning och verksamhet inte är utrett i
dagsläget.
I Boverkets "Bättre plats för arbete" behandlas riskavstånd kopplade till en omlastningsstation. Bangården kan klassas som en s k omlastningsstation, varför ett
rekommenderat avstånd på 500 meter till bostäder bör bevakas i kommande planarbetet. Om ett rekommenderat avstånd inte kan tillgodoses ska en riskutredning
tas fram i kommande planarbete.
Då Alsternäset inte längre är aktuellt för bostäder så bör ett avstånd på 5 00 meter
till närmaste bostadsområden kunna uppfyllas.

översvämning
Enligt planförslaget är en stor del av järnvägsområdet översvämmat vid Vänerns
och Klarälvens 200-års nivå. Trafikverket konstaterar att banvallen vid sådana flöden utsätts för stora påfrestningar och det föreligger en risk att banvallen urlakas
och raseras när vattenmassorna dras tillbaka. Länsstyrelsen delar Trafikverkets
åsikt och håller med om att ett resonemang kring detta bör finnas med i vidare planering kring järnvägsanläggningen.
Kommentar: Planhandlingenförses med ett resonemang om detta. Mer detaljerade
lösningar behandlas och föreslås i Trafikverkets underlag medjärnvägsplanen.
För att undvika störningar i möjligaste mån för boende på Alsternäset har bangården placerats så långt västerut som möjligt vilket leder till ökad översvämningsrisk.
Då Länsstyrelsen anser att bostäder på Alsternäset är olämpligt av flera aspekter
bör kommunen i fortsatt planering ta ställning till bangårdens placering.
Kommentar: Exakt placering av bangård är inte studerat. Kommunen delar uppfattningen att ett läge så långt åt väster som möjligt är den bästa lösningen. Frågan kvarstår dock inte på samma sätt, då bostäder på Alsternäste utgått ur planförslaget.
Övriga synpunkter

Markanvändning, bostäder
Länsstyrelsen finner det olämpligt att exploatera på Alsternäset ur flera aspekter,
bland annat kring negativ påverkan på ett flertal riksintressen. Detta får följder som
begränsar antalet bostäder som planeras inom planområdet. Karlstads behov av bostäder anses vara av allmänt intresse och en större exploateringsgrad kan istället
ske i resterande områden för bostadsändamål, alltså delområde 1, 6, 9 och 10.
Kommunen bör se över exploateringen av bostäder i kommande planarbete för att
undersöka möjligheterna till högre exploateringsgrad än vad som finns i befintligt
planförslag. Denna ökning av exploatering för bostäder bör dock göras med hänsyn
till angränsande riksintresse för kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv samt naturvärden och skyddade arter via placering och gestaltning.
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Kommentar: Bostäder på Alsternäset är inte längre aktuellt. Det är intressant att
Länsstyrelsen föreslår en större exploateringsgrad i resterande bostadsområden
dvs de/områden 1, 6, 9 och 10. Länsstyrelsen menar sedan att exploateringen i
dessa områden dock bör "göras med hänsyn till angränsande riksintresse för kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv samt naturvärden och skyddade arter via placering och gestaltning". Vad som blir kvar då dessa intressen tillgodosetts är större
delen av delområde 6. Den östra delen faller bort då riksintresse för kulturmiljö
(och även Alsterdalens landskapsbildskydd ligger som restriktion där - avgränsningen för de båda skydden/restriktionen sammanfaller angående område). De/området 9 faller bort på grund av att det ligger inom område med högt naturvärde
(enligt ProNaturas utredning). De/område 10 är inte aktuellt längre då detta område behövs för kommunens natur&parkenheten. De/område 1 (och då söder om
El 8) finns kvar för framtida exploatering. Eftersom Karlstads kommun har stor
bostadsbrist och som Länsstyrelsen påpekar, att bostäder är ett allmänt intresse,
har kommunen inför utställningsskedet studerat nya tänkbara placeringar för bostäder. De nya ställena som planförslaget föreslår är del av Rävberget, väster om
handelsområdet samt att kommunen övervägt att prioritera bostäder framför industri och därmed föreslår ett bostadsområde mellan kraftledningen i öster och Rävberget i väster. För att eventuellt kunna ha en större exploateringsgrad, så som
Länsstyrelsen föreslår, blir alternativet i så fall att ha en tätare exploatering. Detta
kan ske genom att föreslå mer flerbostadshus och bygga höga hus där det passar.
Se förslaget till markanvändningskartan med bebyggelse inlagd.
Gång- och cykelvägar
Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om att stor vikt bör läggas vid planering av gång- och cykelvägar då en stor planeringsutmaning ligger i att göra området tillgängligt och säkert för oskyddade trafikanter. Stora delar av planområdet
präglas av vägar med många och tunga fordon, verksamheter, industri samt extern
handel vilket gör att gång- och cykelvägar bör prioriteras tydligt i planområdet så
att målkonflikter mellan trafikslag ej sker.
Vidare anser Länsstyrelsen att ett nät för gång- och cykel kan beskrivas ännu mer i
planförslaget för att visa tankarna som finns kring hur människor rör sig internt i
området och inte bara när de vill röra sig längs med större stråk.
Kommentar: I utställningshandlingen har kommunen lagt större vikt kring dessa
frågor angående gång- och cykeltrafik.
Kollektivtrafik
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens viija i att utveckla det kollektiva åkandet
genom att planera för ett busstråk där Välsviken är inkluderat. Planförslaget beskriver dock detta projekt i stora drag och det finns ingen konkret planering eller
lokalisering av bytespunkter, depå etc. Länsstyrelsen delar alltså Trafikverkets
åsikt av att diskussionen kring arbetet med det kollektiva åkandet bör omsättas till
markanvändningsytor så att nog med utrymme säkerställs inför framtida önskan om
utveckling.
Kommentar: Frågan om bytespunkt har förts under hela planeringen med FÖP
Välsviken. Utifrån ett 15-tal platser som studerats har stadsbyggnadsförvaltningen
kommit fram till att Välsviken inte har något bra ställe för en "central" bytespunkt. Det är inte lätt att hitta dessa ytor i detta väl trafikerade område. Det är
komplicerat att förena Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks intressen då de har
olika "körtänk". Stadsbyggnadsförvaltningen anser att universitetet på Kronoparken har de bästaförutsättningarnaför en välfungerande bytespunkt mellan Karlstadsbuss' och Värmlandstrafiks resenärer. Stadsbyggnadsförvaltningen ser vidare
Välsvikens järnvägshållplats som mycket intressant ställe att förena byten mellan
olika trafiks/ag, såsom buss, tåg, cykel och bil. I detta läge avsätts mark för just
detta ändamål.
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Förbindelserna till universitetet och Kronoparken är redan idag goda. Den framtida
utvecklingen med BRT-stråk kan dock göra så att det kollektiva resandet bli ännu
mer attraktivt för resande från andra delar av Karlstad vilket är bra för ett område
som Välsviken som ligger i utkanten av staden och tenderar att generera mycket
biltrafik.

Barriäreffekter
I planeringssammanhang, särskilt i städer, talas det ofta om negativa aspekter med
barriärer. Fysiska och psykiska barriärer i staden kan bland annat utgöras av större
vägar, järnvägar, industriområden, vatten men även topografi, natur och distans. I
Välsviken finns ett flertal fysiska barriärer som kräver hänsyn i kommunens kommande planering. Järnvägsbanan utgör en av de största barriärerna i området men
samtidigt skapar den en tydlig gräns mellan strövområdet Alsternäset och området
norrut där nyetableringar och exploatering redan har skett. E 18 utgör även en fysisk barriär där vägen skärmar av Välsviken från Kronoparken.
I flera delar av kommunen finns det planer som syftar till att bygga bort barriäreffekter, exempelvis i Karlstad centrum. Länsstyrelsen anser det olämpligt ur en planeringssynpunkt att skapa ytterligare en barriäreffekt genom att exploatera området
söder om järnvägen för nya bostäder.
Ytterligare exempel på barriärer inom planområdet är stråket av industri, kontor
och handel som sträcker sig från norr till söder i centrala delen av planområdet.
Detta stråk delar bostadsområdena i öst och väst vilket inte föranleder någon naturlig rörelse av människor.

Kommentar: Välsviken är ett komplicerat område just med tanke på det som Länsstyrelsen benämner fysiska och psykiska barriärer. I utställningsförslaget planerar
kommunen inte längre för bostäder på Alsternäset, (på grund av störningar från
Heden) utan en framtida verksamhet föreslås istället som kan passa in i detta läge
med tanke på närhet till Vänern och kopplingen till de goda kommunikationerna i
närheten.
Vad gäller LST:s synpunkt "det stråk av industri, kontor och handel som sträcker
sig i FÖP-områdets centrala del, delar bostadsområdena i öst och väst" såpresenteras ett nytt förslag i utställningen, med två mindre bostadsområden mellan kraftledningen och handelsområdet. I kommande detaljplanering/år planeringen fokusera på att länka ihop områdena genom vägkopplingar och andra mötespunkter få ihop dessa bostadsområden och även med intilliggande handels- respektive
verksamhetsområden.
Stadsbyggnadsförvaltningen håller med LST om att det bildas olika områden i
Välsviken. Välsvikens planområde är mycket stort och med tanke på det redan etablerade handelsområdet och det trafiknät som ligger mellan dessa planerade bostadsområden så är även avståndet emellan stort. Därför blir gång- och cykelvägnäten desto viktigare att de fungerar liksom att det går att ta sig till områdena med
bil och buss. I den kommande planeringen av samtliga bostadsområdena får dessa
frågor studeras vidare, hur människor naturligt kan ta sig mellan områdena. De
gemensamma må/punkterna för områdena kommer bland annat vara förskolor,
skolor, handel och andra aktivitetsplatser.
Välsvikens yta är väldigt stor, hela 350 hektar stort. Det/år plats sex stycken områden som är stora som Tingvallastan i FÖP Välsvikenområdet. Det säger något
om dess storlek. Att få östra och västra Välsviken att "kännas som ett" eller bli
som en stadsdel har aldrig varit någon tanke, då området öster om handelsområdet
mer naturligt hänger samman med Alster och västra Välsviken mer naturligt relaterar till Södra Kroppkärr. I Välsviken skapas flera nya stadsdelar. Men mellan
östra och västra Välsviken ska det skapas nya trqfikleder som förbinder dessa områden. De nya bostadsområdena som presenteras i utställningsförslaget (de på och
intill Rävberget) är dock ett försök att bryta upp den tidigare mer separerade pla-
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neringen. För dessa områden är tanken att stadsdelen Kronoparken ska upplevas
som nära. Likaså finns en förhoppning att de båda mindre bostadsområdena
sinsemellan ska dra nytta av varandra. Rävberget ligger emellan de båda föreslagna bostadsområdena. En gång- och cykelväg kan förbinda dessa områden.
Aven nya vägnät samt gång och cykelled, längs El 8 i norr, förbinder områdena.
Psykiska barriärer är även de viktiga i planeringssamanhang där ett resonemang
kring hur exempelvis topografin, gestaltning av offentliga miljön, skyltning och lokalisering av olika aktiviteter, påverka människors rörelsemönster.
Länsstyrelsen anser att kommunen med fördel kan beakta och belysa dessa problem i planförslaget och ta ställning till åtgärder för att förhindra fysiska och psykiska barriärer i denna nya stadsdel.
Kommentar: Plan handlingen har försetts med nya stycken om detta, bland annat
ett nytt stycke som belyser den sociala hållbarheten och under sociala konsekvenser. Planhand/ingen har även kompletterats som beskriver de olika må/punkterna i
området och hur dessa knyts ihop med föreslagna bostads- och verksamhetsområden.

Sociala frågor
Länsstyrelsen anser att planförslaget ej belyser sociala frågor som jämställdhet,
trygghet och mångfald till fullo.
I skapandet av en ny stadsdel i Välsviken anser Länsstyrelsen det viktigt att dessa
frågor lyfts då det idag inte finns några naturliga målpunkter, mötesplatser och rörelsestråk förutom platser som handelsområdet, Välsviken station och befintliga rekreationsområden.
Det är viktigt att kommunen arbetar vidare med dessa frågor så att den nya stadsdelen blir så attraktiv som möjligt och främjar mångfald, jämställdhet, trygghet och
tillgänglighet. Frågan är av särskilt vikt då kommunen önskar ha olika typer av boenden i området. Tillgänglighet och trygghet blir en viktig aspekt i kombination
med barn och ungdomar men även äldre personer och andra grupper. Länsstyrelsen
saknar ett tydligt barnperspektiv i förslaget.
Vidare saknas det ett resonemang om gemensamma sociala ytor, förutom vandringsleder och friluftsområden. Områdena för bostäder är i förslaget relativt isolerade och det saknas i många fall direkta kopplingar mellan dem utan att behöva ta
sig över fysiska eller psykiska barriärer. Hur bostäder ska integreras med övriga
markanvändningar och Kronoparken bör utredas ytterligare i ett bearbetat planförslag.
Kommunen behöver även tydliggöra hur kommande planering och byggande ska
genomföras så att alla kan vara en del av processen och vara inkluderade i områdets utveckling.
Kommentar: Utställningshandlingen har utökats med stycken som mer ingående
beskriver markanvändnings innehåll, beskrivning av vilka typer av boendeformer
som kommer att finnas i områdena. Fler må/punkter beskrivs även i det bearbetade
förslag. Under nytt stycke om Folkhälsa beaktas trygghet,jämställdhet,jämlikhet
och barnperspektivet. Sociala frågor och konsekvenser har även fått ett större utrymme, bland annat i och med den hållbarhetsanalys som gjorts. Nya textstycken
har införts om barn under stycket Boende då under Offentlig Service - Förskola
och skolor.
Utställningshandlingen har kompletterats med.fler förbindelser mot Kronoparken
och mellan olika de/områden, speciellt de områden som hamnar på var sin sida av
Rävberget. Dessa frågor kommer behandlas vidare i kommande planering.
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Enhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. Planhandläggare Amanda
Bäckström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen deltog också planoch bostadssamordnare Magnus Ahlstrand och planhandläggare Kester Gibson .

Bilagor
Här nedan listas de bilagor som tillhör denna samrådsredogörelse.
Bilaga 1 Sändlista FÖP Samråd
Bilaga 2 Anteckningar från dag utanför ICA, Välsviken
Bilaga 3 Anteckningar samrådsmöte Kroppkärrs skola
Bilaga 4 Anteckningar samrådsmöte Samhällsbyggnadshuset
Bilaga 5 ALLA inkomna yttranden under samrådet

Samrådsredogörelsen är sammanställd av Karolina Norlin, 2017-10-04
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FÖP VÄLSVIKEN - Dialog utanför ICA Välsviken
(Utanför lca Kvantum, Välsviken)

Datum

2016-08-29

Plats

Utanför ICA Kvantum , Välsviken

Deltagare

Närvarande:
Jonas Zetterberg
Karolina Norlin
Anastasia Mileoranskaya

Enhetschef SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF

Mötte ca 100 personer

Bakgrund
För att "bredda fältet" för synpunkter valde planförfattarna att ta tillfället i
akt och prata med människor som besöker handelsområdet. På detta sätt nås
en annan grupp som annars inte skulle kommit på ett samrådsmöte eller
lämnat sina synpunkter. Måndagen den 29 augusti mellan kl 12 och 18 stod
de som jobbat med FÖP:en utanför ICA i Välsviken, där förbipasserande
kunde ta del av förslaget, ställa frågor och tycka till på ett klotterplank.

Fakta
En monter riggades upp utanför ICAs entre där FÖP-förslaget visades upp i
kartor och text på stora pappskärmar.
De som tagit fram FÖP-förslaget fanns på plats och ställde frågor till
förbipasserande och folk hade möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Karlstads kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Webbplats

E-post

Telefon

karlstad.se

per.anders.olsson@karlstad .se

054-540 4507
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Folk hade även möjlighet att skriva ner vad de tyckte om förslaget på små
lappar som sattes upp på ett plank, där det stod, V AD TYCKR DU?
Ca I 00 personer stannade och pratade.
Ca I 000 gick förbi.
Ca 15 personer tyckte till genom att skriva en lapp.
De förbipasserande bjöds på kaffe.
För övrigt var detta en av sommarens hittills kallaste dag och även
regnigaste.

Framförda åsikter
Synpunkter från "Tyck till-plank"

"Bra att det byggs bostäder och inte industrilokaler med fint läge"

"Bygg gärna en park i närheten"

"Kul!"

"Bra med cykel vägen till Alster (gärna vidare till Skattkärr)
"Allt verkar toppen"

"Vill ha ett Systembolag här"

"Ordna trafiken bättre, bygg inte på Trollkoneberget!"
"Bygg på!"

"Låt Trollkoneberget vara den oas det är"

"Ta vara på Alsterdalen som turistattraktion.
"Ta upp den gamla bruksmiljön"
"Intresserad av tomt för att bygga ny villa i Karlstad (med utsikt över vatten
gärna sjönära och lugnt"
"Bygg förbindelse mellan
Mjölnartorpet och Frödingshöjd

Analys av dagen i handelsområdet
I jämförelse med de synpunkter som framförts skriftligen så kom det in fler
positiva synpunkter vid det direkta mötet med medborgarna. Det var en stor
spridning från var de som stannande till kom ifrån. De kom från hela
Karlstad och även utanför kommunen som Hammarö och Forshaga. Det var
många som var spontant nyfikna på vad som planeras och händer i
Välsviken. Bara att det händer något där är för många positivt. Ett flertal
påtalade situationen om ett trafikkaos som uppstår titt som tätt i området,
bland annat "Köer som ringlar sig upp mot avåkningsrampen från E 18,
svårigheterna att göra en vänstersväng då bilister vill åka ifrån
handelscentrumet mot Universitetsmotet samt köbildningen vid
övergångsstället mellan Jula och ICA. Andra uttryckte uppskattning av
Trollkoneberget och närmiljön intill Kroppkärrsjön och Kroppkärrs gård.
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Några tyckte utbudet i handelsområdet var lite skralt och önskade att
Systemet och Apoteket flyttade dit
Det är många som är nyfikna men som av olika anledningar inte "vill stanna
upp" eller "vågar". Då var det väldigt bra att kunna erbjuda dem en kopp
kaffe eller ställa någon fråga till de förbipasserade. Flera besökare hade
verkligen bråttom och var stressade men ett flertal som stannade till stod
kvar en lång stund och hade många gånger kloka och intressanta ideer om
området.

Antecknat av Karolina Norlin
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KARLSTADS KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Plan- och byggavdelningen
Minnesanteckning , 2016-09-13

FÖP VÄLSVIKEN - SAMRÅDMÖTE
(Kroppkärrs förskola)

Datum

2016-08-31

Plats

Kroppkärrs förskola

Deltagare

Närvarande:
Marie Eddeborn
Karolina Norlin
Anastasia Mileoranskaya

Plan- och byggchef SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF

+ Närvarolistan (27 personer) ev
fler

I nformationsdelen
Marie hälsar alla välkomna och berättar varför vi är här idag.
Karolina inleder med att berätta om uppdraget med fördjupningen av
översiktsplanen, mål och syfte med förslaget.
Därefter berättar Anastasia lite kort om planförslaget och Karolina avslutar
med att berätta om vilka utredningar som har tagits fram under arbetet med
planförslaget, vilka handlingar fördjupningen av översiktsplanen består av
och hur planprocessen ser ut samt informerar om när skriftliga synpunkter
ska vara inlämnade till stadsbyggnadsförvaltningen.
Därefter kommer en frågestund (se nedan).
Under informationsdelen kommer följande frågor upp.
Varför behöver ni veta vilka som är här (om närvarolistan)? Svar:
För att vi försöker nå ut till folk. Det brukar vara väldigt få som
kommer till sådana möten. Det är därför vi har stått vid !CA och
Karlstads kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Webbplats

E-post

Telefon

karlstad.se

per.anders.olsson@karlstad .se

054-540 4507
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hängt upp massa affischer samt har detta möte här idag. Det
traditionella mötet kommer att hållas på torsdag i
Samhällsbyggnads huset.
Hur många bostäder har man tänkt sig i anslutning till Kroppkärr?
Svar: ca 500
Vad är det för bostadstyp och hur höga hus har man tänkt sig? Svar:
Främst radhus och småhus.
Får man in 500 bostäder om det är framförallt småhus och radhus
som man planerar för i Kroppkärr? Svar: Det är ett stort område, lika
stort som Tingvallastaden så visst kan man få in så många hus. Det
är ungefärliga siffror det rör sig om.
Ska förskolan bort (ni har ritat massa hus där förskolan ligger idag)?
Vi har hört att den kommer att byggas ut. Svar: Det är bara en
illustration. Det är inte en fråga som styrs i fördjupningen av
översiktsplanen.
Kommer det att byggas nya förskolor/skolor till de nya
bostadsområdena eller kommer alla att gå på Kroppkärrs
förskola/skola? Behov av skolor och förskolor kommer att
undersökas mer detaljerad i en ev planprogram/detaljplan för
området. Iföpen anges att inom områden/är bostäder så ska det
även planeras för ytor för skolor och förskolor liksom ytor för parker
och lekplatser.
Hur stora är grönstråken som föreslås i planförslaget? Svar:
Grönstråket längs strandkanten varierar från 100 meter till 300
meter. Grönstråket via Trollkorneberget är från 200 meter.
Grönstråket via Rävberget är också på ca 200 meter och grönstråket
som skär igenom det östra bostadsområdet är ca 50 meter. Den
kommer att vidgas i utställningsförslaget.
Kan man kalla det för ett grönstråk om det är bara 50 meter. Det blir
ju inget av grönska kvar. Svar: Grönstråket kommer att bli större än
50 meter. Vi försöker spara så mycket natur som möjligt. I
översiktsplanen och i programmet för centrala Välsviken föreslås en
exploatering på Rävberget för bostäder och verksamheter. I det här
förslaget föreslår vi att Rävberget sparas som natur.
Hur är det tanken att man ska ta sig till det nya bostadsområdet vid
Kroppkärr? Kommer alla att köra via Kroppkärr? Svar: Det nya
bostadsområdet får en egen infart via Kroppkärrsmotet.

Frågestund
Under frågestunden dyker följande frågor upp.

När dras Hammarö leden om? Svar: Det ligger ca 10 år framåt.
Ombyggnaden av Alverumsbron har påbörjats.
Varför vill man dra om Hammaröleden? Svar: För att bland annat frigöra
ytor vid Tormestad.
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Varför körs samma process som tidigare? Svar: Förra gången var i samband
med.framtagande av översiktsplanen. Nu gör man en fördjupning av
översiktsplanen.
Tidigare (år 2010) har man sagt stugområdet inte ska bebyggas! Två år
senare har det bestämts i översiktsplanen att området ska bebyggas i alla fall.
Varför säger man en sak och går vidare med en annan? Svar: Arbetet med
översiktsplanen har skett på Kommunledningskontoret. Vi kan tyvärr inte
svara på vad som hände då, men vi får kolla upp det.

Det är speciellt runt Kroppkärrsjön. Det är sällan man får beskåda naturens
under så centralt i Karlstad. Kommunens policy är att Karlstad ska vara den
goda gröna staden, ändå väljer man att bebygga området. Bebyggs området
med vägar, hus mm blir det inte samma miljö. Området är dessutom utsatt
för översvämningsrisk. Det är dumt att välja exploatera just här och inte
värna om naturvärden. Svar: Det finns olika intressen i området. Men vi vill
värna om naturvärden så mycket det går.
Varför inskränker kommunen på strandskyddsgränsen på 100 - 200 meter?
Svar: Det är en ungefärlig gräns i förslaget som är inte styrande på något
sätt.

Vad har kommunen för planer vad gäller koloniområdet? Berörs de av
förslaget?
Svar: Fördjupningen av översiktsplanen tar inte med koloniområdet. Inga
planer som vi känner till.

Kommunen tror i alla fall att det är Kroppkärr som bebyggs först? Svar:
Etappindelningen är inte hugget i sten. Kommunen har fått in en
planbegäran för den privata marken. Agaren önskar att få exploatera
marken för villabebyggelse. Den är dock ett antal frågor som måste lösas
först och som kan dra ut på processen bl a en ny anslutning från
Kroppkärrsmotet.

När tror kommunen att fördjupningen av översiktsplanen kan vara klar?
Svar: Fördjupning av översiktsplanen kan bli klar under 2108.

När tror kommunen att hela området är bebyggt? Svar: Kommunen antar att
området kan vara bebyggt till år 2040. Mycket kan dockförändras.

När tror kommunen att den privata marken i anslutning till Kroppkärrsmotet
kan bebyggas?
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Svar: Tidigast om 3 år. Detaljplaneringen tar ca 1 år. Planen är dessutom
beroende av en ny infart från Kroppkärrsmotet, vilken kan också fördröja
processen.

Det står i handlingen att det skulle passa med något högre hus på
Trollkorneberget för att visuellt knyta ihop Kroppkärr/Välsviken med staden.
Varför är det så viktigt? Ur vilken perspektiv är det bra? Svar: Det har
framkommit i andra sammanhang att Välsviken upplevs ligga så långt bort
från staden. Därför vill man skapa visuell kontakt med Välsviken.
Det är naturen och tystnaden som är så speciellt med Kroppkärr och som vi
är måna om att bevara. Ett så stort ingrepp kommer att förändra hela miljön.
Svar: Det finns olika intressen som politiker får ta ställning till.
Bygg på en gång istället för att hålla folk på sträckbänken om ni nu har
bestämt er för det. Håll inte på och dra ut på det!
Vad har kommunen för planer gällande stugområdet? Svar: Det är inte
bestämt än. Antingen förblir området som det är eller så får det möjlighet att
omvandlas med tiden. Det finns inget bestämt idag och vi är här för att höra
med er vad ni vill. Men ni vet ju vad vi vill. Ni ställer samma frågor om och
om igen! Det är tröttsamt! Varför ska man ge sig i konflikt med människor?
Varför inte bygga någon annanstans? Kommunen har ju så mycket mark? Är
det Välsviken som gäller nu eller pågår det likande arbetet någon
annanstans? Varför förtätar ni inte i stan? Svar: Det pågår
förtätningsarbeten överallt i centrum, Edsgatan, Katrineberg. Det är brist på
bostäder.
Varför ta skogen i anspråk? Varför inte ta industrimarken ex vid Örsholmen
eller bygga mer i Molkom, Väse? Svar: Det pågår arbeten där med. Bland
annat vill man flytta på ranger ingen i stan för att komma åt ytor och bygga
centralt samt för att få till ett resecentrum.

Vem bestämmer att det blir en omvandling av fritidshusområde? Svar:
Politiker. Men det är ni tjänstemän som lägger fram förslag. Svar: Ja, vi
lägger fram underlag till politiker men det är de som bestämmer i slutändan.
Så det är viktigt att ni skriver era synpunkter. Att undersöka möjligheten med
förtätning var ett politiskt uppdrag.
Om det blir en omvandling av fritidshusområde kommer vi att vara
inkluderade i processen? Svar: Ja och det är därför vi har den här dialogen
idag.

Det är idyllen som finns här som folk är så måna om att inte förlora. Det är
mysigt att gå längs stranden, det kan man inte göra på Bergvik. Så vill vi inte
ha det?

Nedtecknat av Anastasia Mileoranskaya
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KARLSTADS KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Plan- och byggavdelningen
Minnesanteckning, 2016-09-07

FÖP VÄLSVIKEN - SAMRÅDMÖTE
(Samhällsbyggnadshuset - Vänern)

Datum

2016-09-01

Plats

Vänern, Samhällsbyggnadshuset

Deltagare

Närvarande:
Jonas Zetterberg
Karolina Norlin
Anastasia Mileoranskaya

Enhetschef SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF
Stadsbyggnadsplanerare SBF

+ Närvarolistan (25 personer)

I nformationsdelen

Jonas hälsar alla välkomna och tar en kort presentation av vilka vi är och
varför vi är här idag.
Karolina inleder med att berätta om uppdraget med fördjupningen av
översiktsplanen, om översiktsplanen samt går in på mål och syfte med
förslaget.
Därefter berättar Anastasia lite kort om planförslaget och Karolina avslutar
med att berätta om vilka utredningar som har tagits fram under arbetet med
föpen, vilka handlingar fördjupningen av översiktsplanen består av och hur
planprocessen ser ut samt informerar om när skriftliga synpunkter ska vara
inlämnade till stadsbyggnadsförvaltningen.
Därefter får alla möjlighet att ställa frågor (se under frågestund nedan). En
del frågor dyker upp under presentationen. Bland annat ställs följande frågor:

Karlstads kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen

Webbplats

E-post

Telefon

karlstad se

per.anders.olsson@karlstad.se

054-540 4507
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Vad innebär beslutet att studera förutsättningar för omvandling av
fritidshusområdet? Svar: Att utreda om bebyggelsen ska vara kvar
som det är eller om det finns möjlighet att förtäta eller möjliggöra
omvandling av området.
Vilken natur är värdefull? Vad innebär naturen på Trollkorneberget?
Svar: Bland annat är naturen på Trollkorneberget och på
Alstersnäset är värdefull och har höga naturvärden. Där vill vi spara
så mycket av natur som möjligt.
Varför bedöms naturen ha höga naturvärden just där? Svar: Det kan
vi titta mer på efter själva dragningen.
Ni säger att ni vill spara Trollkorneberget för att det är höga
naturvärden? Är naturvärdena mindre där det föreslås med ny
bebyggelse? Vad är det som skiljer varför väljer man att bebygga
där? Svar: Det är höga naturvärden även där man föreslår mer
bebyggelse.
Det är viktigt att ni informerar rätt. Ni säger att ni sparar
Trollkorneberget för att det är höga naturvärden där, då uppfattas det
som att det inte är höga värden där man föreslår ny bebyggelse. Svar:
Nej, vi naggar lite på naturen i utkanten av Trollkorneberget trots att
det är höga naturvärden där.
Hur stora blir tomterna? Svar: Det vet vi inte i nuläget.
Skulle ni föreslå samma struktur som för Södra Kroppkärr i
delområde 1, så skulle det vara lättare att acceptera. Den strukturen
som föreslås i planförslaget är olämplig. Ingen hänsyn tas till naturen.
Svar: Det är en illustration/är att få en känsla av hur bebyggelsen
skulle kunna se ut och vilken exploatering det kan handla om.
I planprogrammet för centrala Välsviken står det att Trollkorneberget
eventuellt kan bli ett naturreservat. Det refereras även till
Naturvårdsprogrammet, som också föreslår att Trollkorneberget ska
bli ett naturreservat i MKB:n. Tar ni hänsyn till de tidigare arbeten
som har gjorts för området och andra planeringsunderlag som finns
inom kommunen när ni föreslår mer bebyggelse på Trollkorneberget?
Svar: Naturvårdsprogrammet har inte antagits och därför har vi inte
tagit hänsyn till det nu. KLK antog inte naturvårdsprogrammet då
den var för lite exploateringsinriktad. Intressena att exploatera
kontra att bevara vägs hela tiden mot varandra.
Bilda naturreservat för Trollkorneberget och låt det vara den oasen
det är idag! Trollkorneberget är mycket utnyttjat och hit kommer det
människor från alla håll i staden, då det ligger väldigt centralt.
Exploaterar man Trollkorneberget så förstör man den miljön! Det blir
inte detsamma som idag!
Enligt informationen från Hedenverket så är det inte möjligt att
bebygga här med fler bostäder på grund av buller. Har ni tittat på det?
Svar: Ja, vi känner till detta nu. Vi har haft ett möte med Karlstads
Energi om det och också fått ett yttrande från dem. Vi kände inte till
omfattningen av problematiken med bullret från Hedenpannan.
Frågan har därför inte studerats under samrådsskedet.
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Välsviken har ju tidigare utretts för en Ekoby och då visade det sig
vara olämplig pga av luftföroreningar/ utsläpp från Hedenverket. Har
ni tittat på det? Svar: Hedenverket släpper nog inte så farligt med
föroreningar idag, vilket även mossproverna som tas regelbundet bl
a i Välsviken indikerar på. Förmodligen har det all göra med att
reningstekniken harförbättrats betydligt under de senaste
decennierna.
Är det stort tryck på att få fram mer mark för bostäder? Svar: Ja, det
behövs mer markför bostäder men också för industri.
Hur breda blir grönstråken? Svar: Bredden varierar. Ca 200 meter på
Trollkorneberget och Rävberget. Längs strandkanten sammanfaller
grönstråket överlag med gränsen för strandskyddet som varierar från
I 00 - 200 meter.
Hur mycket inskränker ni på strandskyddet vid Alstersnäset? Svar: Vi
håller oss i huvudsak utanför strandskyddet.
Vad är det hus som man har tänkt sig vid Södra Kroppkärr? Svar:
Främst radhus och småhus.
Hur är tanken att man ska ta sig till det nya bostadsområdet vid
Kroppkärr? Kommer alla att köra via Kroppkärr? Svar: Det nya
bostadsområdet får en egen infart via Kroppkärrsmotet. Det blir inte
möjligt att åka till staden direkt via Södra Kroppkärr.

Frågestund
Jonas undrar om det finns frågor för andra delar av Välsviken eller är det
bara Kroppkärr som folk reagerar på?
Har man föreslagit annan användning för Rävberget i föpen än i
översiktsplanen? Svar: I planprogrammet för centrala Välsviken men även i
översiktsplanen tas Rävberget i anspråk för bostäder och verksamheter. I
föpen föreslår vi att området bevaras som natur.
Är det på grund av naturvärdena eller varför vill man bevara det? Svar: Dels
på grund av naturvärdena, men framförallt för att det är en viktig skolskog
som nyttjas av skolorna på Kronoparken.
Är det inte konstigt att föreslå industri intill skolskogen? Det blir inte så
mycket skog när ni delar av den med ett industriområde. Svar: Det handlar
inte om störande industriverksamhet, utan området föreslås för mindre ej
störande industri och kontor.
Kronoparken har mycket skog i norr. Det är bättre att exploatera Rävberget
och bevarar Trollkomeberget. Trollkorneberget nyttjas också av
förskolor/skolor på Kroppkärr. Svar: Ja det finns mycket skog på
Kronoparken men den är inte så tillgänglig för skolorna på Kronoparken,
såsom Rävberget.

Vad finns det för planer på Skattkärr? Kan man inte planlägga där för
industri? Svar: Ja, vi har försökt i många år att planlägga där för både
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industri och bostäder. Men vi har inte kunnat iåfram men en plan på irund
av Trafikverket.

Karlstad är väldigt unik stad då det finns stora tillgångar till natur i centrala
delar av Karlstad. Gör inte som i Uppsala förstör inte de sista bitarna av
naturområden i centrala delar av Karlstad. Naturen kan man inte återställa.
Exploaterar ni Trollkorneberget så kommer ni att ångra er! Omvandla istället
industriområdet på Örsholmen.

Det blir stor skillnad om Trollkorneberget bebyggs med bostäder enligt
planförslaget. Då blir det inte det rekreationsområdet som det är idag! Det
finns mycket stigar som går kors och tvärs på Trollkorneberget och som är
mycket välanvända. Blir det bostäder där så förblir inte Trollkorneberget lika
tillgängligt som idag. Svar: När vi stod utanför !CA så var det många som
tyckte att det vore bra med fler bostäder på Trollkorneberget, då det är ett
fint läge. Många kände inte heller till Trollkorneberget. Det är många
frågor att ta ställning till. Befolkningen växer och de ska också ha
någonstans att bo. Här finns det utbyggd infrastruktur till skillnad mot andra
delar av Karlstad som ligger utanför centrala delar av Karlstad.

Ska det bli ett bra bostadsområde och inte ett getto så måste det finnas
tillräckligt med grönska och skog. Det går inte att bygga bort alla
grönområden. Svar: Javisst det ska finnas tillräckligt med skog. Därför vill
vi bevara Trollkorneberget som mycket som möjligt.
Jag är rädd att det blir som på Hammarö på Bärstad! Det ser ut som att någon
har kört med en bulldozer, ingen hänsyn har tagits till skogen och miljön.
Man kommer aldrig att kunna återställa naturmiljön som man tar i anspråk
för bebyggelse. Svar: Vi förstår er oro! Skicka gärna skriftliga synpunkter
till oss!
Hur behandlar ni de underskrifter som har samlats in på protestlistorna vid
förra tillfällena? Tar ni hänsyn till de eller måste vi samla in nya
underskrifter igen? Svar: Nej, det gör vi egentligen inte. Det här är en
separat process och uppdrag. Hur mycket tar ni hänsyn till det som sägs
idag? Svar: Vi skriver mötesanteckningar som kommer att tillfogas
samrådsredogörelsen. Men det är egentligen skriftliga synpunkter som
gäller.
Poängen med det vi vill säga är att området idag är ett stövarområde som är
uppskattat av många människor som bor i närheten och i andra delar av
Karlstad. Det är en idyll som kommer att försvinna om ni exploaterar
området. Vi är trötta på att hela tiden behöva gå igenom samma process om
och om igen. Förra gången sa kommunen också att ni förstår och lovade att
Trollkorneberget inte skulle tas i anspråk men nu sitter vi här igen.
S: Det ni vill ha är ett ställningstagande från kommunen. Frågan är om vi
mäktar med det nu.

Sid 5(5)

Kolla bara på Kartberget så kan det bli här också om ni exploaterar
Trollkorneberget. Det blir inte samma strövområde som det är idag och
ångrar ni er så kommer ni inte att kunna återställa det! Det går inte att
återställa ett strövområde! En grönremsa på 100-200 meter kan man inte
kalla för skog - det är löjligt!
Du säger att vi kanske inte mäktar. Vad innebär det? Är vi tillräckligt
"jobbiga" för att kommunen ska låta bli att exploatera det här området? Svar:
En sådan diskussion har vi i princip i alla områden som vi planlägger.
Någonstans måste vi kommafram. Men det finns många andrafrågor här,
som gör området speciellt.
Skulle ni föreslå samma struktur som för Södra Kroppkärr och en varsam
utbyggnad så skulle det vara lättare att acceptera, men inte som förslaget är
idag! Svar: Skriv gärna era synpunkter till oss.
Hur ska man skriva synpunkter för mer genomslagskraft? Svar: Kortfattat
och sakligt är bäst!
Vem är det som tar emot och svarar på synpunkter? Svar: Det är vi.
Då är det ni som bestämmer? Svar: Vi har stor påverkansmöjlighet men det
är politiker som bestämmer i slutändan.
Ni har föreslagit högre bostäder öster om Trollkorneberget för att det visuellt
knyta ihop området med staden. För vem är det viktigt? Svar: Att vi har
föreslagit högre bostäder öster om stugområdet, beror dels på att det är fin
utsikt som vi vill ta vara på, men också då Välsviken uppfattas för många
kar/stadsbor som långt bort, när det i själva verket ligger ganska nära
centrala Karlstad.
Nedtecknat av Anastasia Mileoranskaya
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Amanda Bäckström
010-224 73 15

Fördjupning av översiktsplanen för Välsviken, Karlstad
kommun
FÖP12a

HANDLINGAR
Rubricerad översiktsplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 3
kap 9§ PBL. Förslaget är upprättat den 20 maj 2016 och innehåller föjlande
handlingar:
•

Samrådshandling, Fördjupning av översiktsplan för Välsviken

•

Markanvändningskarta

•

Miljökonsekvensbeskrivning

•

Skogsstyrelsens inventeringsrapport

•

Inventering, skogliga naturvärden

•

Fågelinventering

•

Inventering, hackfågelfaunan kring Välsviken

•

Kulturmiljöutredning

•

Trafikutredning

•

Trafikbullerkartläggning

•

Dagvattenutredning

•

Handelsutredning

Länsstyrelsens roll och ärendets beredning
Länsstyrelsen skall vid översiktsplan enligt 3 kap 10§ PBL särskilt:
1. ta tillvara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i
fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas
till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland
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3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,
att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
Förslaget har sänts för yttrande till berörda myndigheter och berörda
enheter inom Länsstyrelsen. Trafikverket, Karlstad Energi, Sveriges
geologiska undersökning (SGU), Skanova, Skogsstyrelsen och Svenska
kraftnät har inkommit med yttranden med anledning av planförslaget.
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Skogsstyrelsen och Svenska
kraftnät har inget att erinra mot förslaget. Trafikverkets och Karlstad
Energis synpunkter har sammanvägs i Länsstyrelsens yttrande. Ärendet
har vidare diskuterats internt inom Länsstyrelsen med representanter för
berörda enheter den 30 augusti 2016.

Sammanfattning

'\

Länsstyrelsen ser positivt på att Karlstad kommun tar fram en fördjupad
översiktsplan för Välsviken för att bättre samordna planeringen i
området. En FÖP utgör en viktig byggsten i planeringssammanhang för
samordning av ekonomisk tillväxt, infrastrukturåtgärder, framtida
bostadsförsörjning och tillgången till rekreationsområden med höga
natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen har i detta yttrande
synpunkter kring naturvärden, artskydd, luftkvalitet, dagvatten,
trafiklösningar, järnväg, friluftsvärden, kulturmiljö samt risk och
störningar.
Länsstyrelsen anser att exploatering på Alstemäset är olämpligt. Detta
med avseende på höga naturvärden med nyckelbiotopsklassning,
artskydd, kulturmiljö, riksintresse för friluftsliv enligt 3 och 4 kap MB,
utökning av järnvägsområdet, krav på väginfrastruktur, samt störningar
med buller, lukt, riskavstånd och nedfall av hälsoskadliga ämnen.
För att uppnå önskat antal bostäder i planområdet rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen undersöker möjligheten till högre
exploateringsgrad i resterande områden för bostadsändamål, alltså
delområde 1, 6, 9 och 10. Ökningen av exploatering för bostäder bör
dock göras med hänsyn till angränsande riksintressen, naturvärden och
skyddade arter.
Trafiksituationen behöver utredas ytterligare då planförslaget ej
säkerställer att riksintresset för kommunikation, E18, inte påverkas
negativt.
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Vidare anser Länsstyrelsen att en kompletterande naturvärdesinventering
behövs i området öster om befintligt handelsområde med avseende på
naturvärden samt skyddade och rödlistade arter.
Länsstyrelsen anser även att intilliggande tillståndspliktig verksamhet,
Hedenverket, bör inkluderas ytterligare i planförslaget då dess
verksamhet medför störningar inom planområdet.

Allmänt om planen
Planområdet täcker ett område på c:a 350 hektar i de östra delarna av
Karlstad tätort, söder om området Kronoparken.
Enligt kommunens översiktsplan från 2012 pekas Välsviken ut som ett
viktigt område för utveckling av Karlstads östra delar för blandad
bebyggelse. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ta fram ett
planeringsunderlag som är aktuellt över en längre tid samt att ta upp
väsentliga ämnen för en fortsatt hållbar utveckling. Fördjupningen ska
även ligga till grund för kommande detaljplanering och ge svar på en
framtida inriktning kring strategiska frågor.
Planen redovisar ett förslag med differentierad markanvändning som
utgörs av 1600 nya bostäder, utvecklingsområde för järnvägen, kontor,
handel och industri. Det finns även områden för natur, infrastruktur och
befintlig handelsverksamhet. I planen beskrivs hur kommunen tänker sig
gestaltningen av området och hur markanvändningen är fördelad vilket
ger läsaren en inblick till kommunens vilja. Därefter följer en
beskrivning av planens förutsättningar och förslag vilket slutligen bryts
ner till planens konsekvenser som även är redovisade i en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Planeringsunderlag och allmänna intressen
Naturvärden och artskydd

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens tankar och resonemang om
flertalet grönstrukturer i planområdet. Enligt ProNaturas inventering har
det identifierats områden som har värdeklass 1 eller 2
nyckelbiotopsklass. Dessa områden bör enligt Länsstyrelsen ej
exploateras. Exploateringen vid Alsternäset, Trollkoneberget och
Rävberget kommer i konflikt med viktiga naturvärden och även med de
nationella miljömålen vilket konstateras i MKB.
För att detaljplaner i området ska kunna bli genomförbara behöver
kommunen i den fortsatta planeringen av området se till att inga biotoper
med nyckelbiotopskvaliteter exploateras eller riskerar att skadas.
Exploatering kan även vara olämplig i områden där djur och växter som
är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845) förekommer.
Enligt planhandlingarna finns det även ett flertal rödlistade arter i
planområdet, en betydande del av dessa finns på Alsternäset. I MKB
konstateras även att Alsternäset har planområdets mest värdefulla skogar
och lövstrandskogar vilket gör området olämpligt för exploatering.
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När det gäller naturvärden och skyddade arter anser Länsstyrelsen att
vidare utredning kring dessa bör göras i naturområdet öster om det
befintliga handelsområdet då denna del av planområdet helt utelämnats i
de utredningar som bifogats.
Statusklassning av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen vill upplysa om att när det gäller kemisk status för sjöar
och vattendrag är det inte enbart kvicksilverhalter som utgör ett problem.
Det har gjorts en nationell bedömning att kvicksilver men även PBDE
överskrider gränsvärdet för alla vattenförekomster i hela Sverige.
Länsstyrelsen rekommenderar att faktarutan på sidan 58 i
planbeskrivningen uppdateras med hänvisning till ovanstående. Med
fördel bör även texten om Alsterälven uppdateras genom att byta ut "de
flesta sjöar i Sverige" till "alla sjöar och vattendrag i Sverige".
Dagvatten

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens resonemang kring användning
av miljövänliga material vid byggnation samt att dagvatten planeras
avledas via gräsytor eller svackdiken. Vidare föreslås i planen att
dagvatten till recipient bör rinna genom meandrande diken eller
sedimentationsdammar. Planen bör kompletteras med ett resonemang
kring omhändertagande av förorenat sediment.
Länsstyrelsen finner det positivt att installationer av lokala
reningsanläggningar vid ytor där det uppskattas uppkomma betydande
föroreningsmängder föreslås.
Trafikverket belyser att förändrad dagvattenföring kan påverka
järnvägsanläggningen. Detta med avseende på kapaciteten av de trummor
som finns idag. Trumma T4 förväntas enligt den utredning som gjorts ta
emot stora vattenmängder utan ett resonemang kring dess kapacitet.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets åsikt och anser att dagvattnets åverkan
på järnvägsanläggningen i fråga om stabilitet och kapacitet bör utredas
vidare samt kompletteras i planhandlingarna. Det bör även framgå
tydligare av planhandlingarna om och huruvida trumma T5 och T6
innefattas eller ej och vilka följder detta har på trumma T4.
\

Kulturmiljö - planeringsunderlag

Vänerkusten och Karlstad kommun har en lång och intressant historia
som idag avspeglas i flera värdefulla kulturmiljöer, enskilda byggnader,
forn- och kulturlämningar. Så även inom den nu aktuella planen och dess
närområde.
Östra delen av planområdet är beläget inom riksintresseområde för
kulturmiljövården K 18 Alsterdalen enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
Alsterdalgången med kulturlandskap och bebyggelse representerar den
värmländska herrgårdskulturen med dels litterära anknytningar till
Gustaf Fröding samt till brukstraditioner. Alsterdalen redovisas även som
kulturmiljö nr 111 Alsterdalen i det regionala kulturmiljöprogrammet
Ditt Värmland från 1989-90.
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Värmlands museum har på uppdrag av Karlstad kommun under 2010
utfört en kulturmiljöutredning över stora delar av det aktuella
planområdet. Utredningen analyserar inte påverkan på riksintressets
värden och behandlar inte heller i någon större utsträckning de
fornlämningar som var kända innan utredningen gjordes.
Karlstad kommun har använt sig av den i samrådsunderlaget och MKB.
En förändring av Kulturmiljölagen (KML) infördes 2014 vilket har
medfört att delar av de stenbrott som påträffades i utredningen idag kan
vara fornlämningar.
Kulturmiljö - allmänna intressen

Planområdet innehåller ett flertal fornlämningar vilka är skyddade enligt
2 kap KML. Med hänsyn till områdets topografi och fornlämningsbild
bedömer Länsstyrelsen att planområdet kan innehålla ytterligare
fornlämningar än de idag kända, framförallt förhistoriska boplatser.
Länsstyrelsen kan därför komma att fatta beslut om särskild arkeologisk
utredning enligt 2 kap 11 § KML i samband med fortsatt
planeringsarbete eller andra större arbetsföretag både på land och i
vattenområde.
Detta gäller framförallt delområde 8 Alstersnäset. Ett knappt 10-tal
fornlämningar längs den forna Vänerstranden utgörs av förhistoriska
gravar, s.k. stensättningar, som historiskt sett har en funktionell
Väneranknytning. Mängden och typen av fornlämningar tyder på att här
kan det finnas fler idag okända fornlämningar, framförallt i form av
boplatser. Kring varje fornlämning finns ett fornlämningsområde vars
storlek beslutas av Länsstyrelsen. Vid bedömningen ska hänsyn tas till
fornlämningens art och betydelse. Förhistoriska gravar har många gånger
givits ett omfattande fornlämningsområde. Sedan ett antal år har
Länsstyrelsen genom Skogsstyrelsens försorg även bedrivit ett arbete
med att iordningställa de förhistoriska gravarna på Alsternäset som
besöksmål. Sly har röjts och vandringslingor anlagts. Återstår gör
skyltning. Åtgärderna har gjorts med tillstånd från Karlstad kommun.
Sammantaget bör delområde 8, Alsternäset därför utgå och ej
exploateras.
Vidare har Länsstyrelsen noterat att det på sidan 37 i samrådshandlingen
på flera ställen anges att närmiljön till stenblock bör bevaras eller
studeras. Möjligen är det stenbrott som menas. Detta bör klargöras och i
så fall ändras i planbeskrivningen.
Riksintressen

Kulturmiljö
Det går inte att utifrån befintligt underlag avgöra om en exploatering i
enlighet med föreslagen plan kommer att innebär en påtaglig skada på
riksintresset K 18 Alsterdalen. Länsstyrelsen kan ändå konstatera att det
kan föreligga svårigheter att förena riksintressets värden med
tillkommande industriområden eller punkthus med avseende på visuell
påverkan.
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Länsstyrelsen har i gransknings yttrandet, 2011-11-03, för Karlstad
kommuns översiktsplan hänvisat till att FÖPen ska hantera riksintresset
för Alsterdalen genom geografisk avgränsning och eventuellt behov av
fördjupat underlag i form av kulturmiljöutredningar. Länsstyrelsen har
även i yttrandet påvisat att planområdet omfattar kulturvärden av
betydelse för riksintresset för friluftsliv enligt 4 kap 2§ MB , Vänern med
öar och strandområden.
Inför fortsatt planering behövs ett fördjupat gestaltningsförslag tas fram
för bostads bebyggelsen inom delområde 6 Alsterberget för att anpassa
tillkommande bebyggelse så att påtaglig skada på riksintresset inte
uppkommer. Delområdena 2 och 3, Välsviken norr och öst, bör justeras
och begränsas i öster så att riksintresset ej berörs.
I MKB fastslås att planförslaget kommer innebära små negativa
konsekvenser för kulturmiljön. Länsstyrelsen delar inte denna
uppfattning. En utbyggnad på Alsternäset skulle få större negativa
konsekvenser för kulturmiljön. Idag karaktäriseras området av ett
naturområde med vandringsleder där allmänheten har möjlighet att få
uppleva förhistoriska gravar i en miljö utan inslag av bebyggelse. Dagens
landskap ger en möjlighet att kunna uppleva och förstå gravarnas
placering i nära anslutning till Vänern. Länsstyrelsen bedömer en
exploatering av Alsternäset som olämplig med hänsyn till områdets höga
kulturmiljövärden.
Friluftsliv
Länsstyrelsen delar bedömningen som kommunens analys visat gällande
planområdets friluftsvärden där de i MKB drar slutsatsen att områdets
friluftsvärden märkbart påverkas negativt med planförslaget.
Länsstyrelsen anser att detta resonemang bör framgå lika tydligt i
planbeskrivningen som i MKB. Kommunen menar att riksintresset enligt
4 kap MB ej är ett hinder för stadsutvecklingen. Länsstyrelsen kan ej
utifrån befintligt underlag avgöra om exploatering av delområde 9,
Trollkoneberget, kommer innebära en påtagligt påverkan på riksintresset
för friluftsliv enligt 4 kap MB. Inför fortsatt planering bör ett fördjupat
gestaltningsförslag upprättas så att anpassning görs för att ej påverka
områdets mycket höga friluftsvärden.
Länsstyrelsen ser positivt på att Rävberget ej exploateras då det används
som rekreationsområde för boende i södra Kronoparken och även av
skolor. Det är önskvärt att tydligt i planen knyta ihop Rävberget och
Trollkoneberget vidare till Kroppkärrssjön för att få ett sammanhängande
friluftsstråk i området.
Detta kan uppnås genom att begränsa ytan för industri och kontor i
delområde 5 så att en passage bildas mellan naturområdena. Kopplingen
vidare till Kroppkärrssjön kan uppnås genom att se över gestaltningen i
delområde 9.
Enligt Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag från 2012 för friluftsliv ska
myndigheten bland annat verka för att stärka arbetet med tätortsnära
natur vilket ovanstående åtgärder ligger i linje med.
Reglerings brevsuppdraget anger 10 nationella mål för friluftslivet. Flera
av dessa berörs av samhällsplanering i olika former och plandokumentet
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bör kompletteras med en diskussion rörande hur planen förväntas leda till
en högre måluppfyllelse. Friluftspolitiken har under 2000-talet fått ökad
vikt och med de nationella målen avser regeringen göra det tydligt att
friluftsvärden i landskapet ska värnas tydligare.
På sida 54 i planbeskrivningen menar kommunen att det är viktigt att
bevara skog kring Frödingleden så att människor fortfarande får
upplevelsen av att de går i skogen. Kommunen har med avseende på
detta satt en gräns på 50 meter från leden som ej får exploateras.
Länsstyrelsen ifrågasätter om vandringsleden fortsatt kommer att
upplevas som ostörd då bebyggelse släpps så pass nära som 50 meter.
Med avseende på att hela Alsternäset är inom riksintresse för friluftsliv
enligt 3 och 4 kap MB finner Länsstyrelsen det olämpligt att
överhuvudtaget exploatera i området då dess karaktär ändras drastiskt.
Frödingleden kommer redan i planförslaget begränsas av den utökade
rangerbangården och bör alltså ej ytterligare begränsas av
bostadsbebyggelse med all infrastruktur och markförändring som hör
därtill då det bedöms innebära påtaglig negativ effekt på riksintresset.
Kommunikationer
Inom planområdet finns två objekt som är av riksintresse för
kommunikation, Värmlands banan och E 18. Denna väg och järnväg ska
enligt 3 kap 8§ MB skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av dessa.
I FÖP Välsviken beskrivs en framtida utveckling av jämvägsspåren och
ett stort område avsätts i planen för ändamålet. Det första steget blir att
bygga ett mötesspår i Välsviken för att öka Värmlandsbanans kapacitet.
Vidare tar planen höjd för en rangerbangård där tanken är att hantering
av gods via omlastning samt depåer för kollektivtrafik ska finnas .
Eftersom kommunen vill ha bostäder på Alstemäset konstateras i planen
att två planfria korsningar ska byggas antingen under eller över
järnvägen. Trafikverket skriver i sitt yttrande att dessa korsningar oavsett
utformning kommer att kräva ett påtagligt utrymme på var sida järnvägen
samt att utredning i ett tidigt skede krävs. Trafikverket framför även att
korsningspunkter ska dimensioneras för tung trafik.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning och vill även poängtera att
utformning av korsningar kräver hänsyn till ett fullt utbyggt spårområde.
Det behöver utredas vidare hur stort utrymme korsningarna kommer att
behöva då dessa, oavsett placering och utformning, kommer att ge ett
stort avtryck i den fysiska miljön. Att inte exploatera Alsternäset skulle
även innebära andra förutsättningar för järnvägskorsningar.
Länsstyrelsen anser även att planförslaget bör kompletteras med ett
resonemang kring pågående diskussioner om utbyggnaden av
spårområdet och vilka underlag som finns.
E18 ska också skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av vägen. Trafikverket skriver i sitt yttrande att trafikalstring
är en fråga som är komplex och behöver klarläggas tydligare.

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

8(12)

YTTRANDE
Datum

Referens

2016-10-07

401-4210-2016

Genom att ta höjd i beräkningar med ett prognosår 2040 kan
kapacitetsbedömningar göras från ett bra underlag om trafikmängder.
Länsstyrelsen delar denna bedömning och delar även Trafikverkets åsikt
om att parallellavfarten från E 18 till befintlig handelsplats vidare
behöver hanteras.
Denna avfart kan med kommande utveckling i planområdet skapa fler
köer på E 18 vilket försvårar tillkomsten av anläggningen och därav
strider mot riksintresset för kommunikation enligt 3 kap 8§ MB.

Strandskydd
Vänerstranden omfattas av ett utökat strandskydd till 300 meter inom
planområdet med avseende på befintliga naturvärden och friluftsliv.
Nyligen gjorde Länsstyrelsen bedömningen att strandskyddet på
Alsternäset skulle förbli utökat och anser att exploatering i detta område
är olämpligt.

Miljökvalitetsnormer
MKN luft

Enligt de mosskarteringar (metaller i Husmossa 2010) som utförts i
Karlstad kommuns regi visar provpunkterna på Alsternäset att det finns
förhöjda halter av kadmium (tungmetall som bioackumuleras) och
mangan. Dessa resultat beror sannolikt på att Alsternäset är ett område
där rökgasplymen från Hedenverket främst landar. Även om de
beräknade halterna av PMl0 och NO2 ligger under
miljökvalitetsnormerna så bidrar Hedenverket ändå till en negativ
luftpåverkan på Alsternäset. Med tanke på kadmiums negativa
hälsoeffekter är ett bostadsområde på Alstersnäset ej lämpligt.
Vidare kommer boende i delområde 1 att ligga mycket nära motorvägen.
För att säkerställa luftkvaliteten i delområde 1 bör därför Karlstads
kommun genomföra en spridningsberäkning avseende PMl0 och
kvävedioxid för att säkerställa att inte motorvägen innebär att normen för
dessa föroreningar överskrids i området.

Hälsa och säkerhet
Buller och störningar

Kommunen har i planförslaget ej tagit ställning till Hedenverket och dess
verksamhet som påverkar planområdet enligt en utredning gjord av
konsultföretaget ÅF på initiativ av Karlstad Energi AB. Hedenverket är
en tillståndspliktig verksamhet som står för Karlstads huvudsakliga eloch värmeproduktionsverksamhet. Verksamheten har villkor ställda på
sig i en miljödom som bland annat reglerar utsläpp i luft och vatten men
också externt industribuller.
Hedenverket uppfyller idag de krav som ställs på dem i miljödomen men
med kommande utveckling för Välsviken kan detta påverka
verksamheten och hela Karlstads värmeförsörjning.
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Länsstyrelsen anser att Hedenverket är en verksamhet som bör beaktas i
planarbetet då det har konsekvenser för hela staden om den begränsas.
Bostäder på Alsternäset är framför allt det som Länsstyrelsen finner
olämpligt med avseende på Hedenverkets verksamhet då de boende
kommer att störas av buller men även andra störningar som transporter
och lukt. I planförslaget skriver kommunen att Hedens planer på
byggnation av en biogasanläggning kan medföra luktstörningar men att
det inte utgör en hälsorisk. Länsstyrelsen anser att en komplettering på
sida 69 i planbeskrivningen bör göras där riskavstånd från Hedenverket
bör redovisas. Avståndet kan bland annat kan baseras på ÅFs utredning
men bör även ta höjd för framtida utveckling av verksamheten.
Länsstyrelsen hänvisar med tanke på detta till konstaterandet i avsnittet
om MKN luft att det förekommer förhöjda halter av skadliga ämnen på
Alsternäset vilket har konsekvenser för människors hälsa.
Karlstad Energi AB skriver i sitt yttrande att det är av stor betydelse att
bolagets framtida eller nutida verksamhet ej begränsas genom att ny
bostads bebyggelse tillåts att uppföras allt för nära. Länsstyrelsen delar
denna bedömning och ser positivt på ett samarbete mellan kommunen
och Karlstad Energi AB för att komma fram till en bra lösning för båda
parter.
Många nya verksamheter planeras i kombination med att planområdet
angränsar till ytterligare industriområden. Trafikverket och Länsstyrelsen
delar uppfattningen om att det riskerar att bli en kraftig ökning av tung
trafik. Denna trafik kan antas generera en ökad buller- och
vibrationsproblematik som bör lyftas mer i planförslaget.
Den bullerutredning som finns visar inte hur den kommande
utvecklingen av spårområdet påverkar bullernivåerna då både ett nytt
mötesspår och den utökade bangården kommer att generera mer buller.
Trafikverket och Länsstyrelsen delar uppfattning om att det finns en
utbredd bullerproblematik och denna bör redovisas tydligare med
avseende på en ökad mängd tung trafik samt utveckling av järnväg.
Farligt gods

I planförslaget finns redovisat riskavstånd från de riskobjekt som finns i
planområdet, vilket bland annat är trafikleder för farligt gods. En av
dessa leder är värmlandsbanan där kommunen har visat skyddszoner på
30, 70 och 150 meter från riskkällan. Dessa riktlinjer för skyddsavstånd
finns redovisade i vägledningen "Farligt gods, riskhantering i fysisk
planering. Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt
gods" framtagen av länsstyrelsen i Dalarna.
Länsstyrelsen finner det positivt att kommunen är medveten om denna
vägledning och redovisar de riskobjekt som finns på ett tydligt sätt.
Redovisningen av riskavstånd från Värmlandsbanan behöver i
planförslaget också ta höjd för kommande utveckling av spårområdet
inte bara befintligt spår.
Riskavstånd ska enligt vägledningen mätas från spårkant och i det här
fallet ska alltså avstånden mätas från de yttersta spårkanterna med fullt
utbyggd bangård. Den planerade bangården utgör både risk för bland
annat urspårning och explosion och eftersom bostadsområdet på

Sida

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

YTTRANDE

10(12)

Datum

Referens

2016-10-07

401-4210-2016

Alstemäset ligger direkt söder om bangården kan större risker finnas än
vad som redovisas i det befintliga förslaget.
Länsstyrelsen kan ej se att en riskanalys gjorts med avseende på
skyddsåtgärder från farligt godsleder. Detta bör göras i kommande
planarbete då bostäder ligger relativt nära den utökade bangården med
den hantering av gods som tillkommer i jämvägsverksamheten.
Länsstyrelsen anser att en tydlig beskrivning bör finnas om vad för slags
verksamhet som kommer bedrivas vid den nya bangården då
planhandlingama ger blandade budskap om användningen.
Beroende på användning ger det olika förutsättningar för skyddsåtgärder
mot spårområdet.
Översvämning

Enligt planförslaget är en stor del av jämvägsområdet översvämmat vid
Vänerns och Klarälvens 200-års nivå. Trafikverket konstaterar att
banvallen vid sådana flöden utsätts för stora påfrestningar och det
föreligger en risk att banvallen urlakas och raseras när vattenmassorna
dras tillbaka. Länsstyrelsen delar Trafikverkets åsikt och håller med om
att ett resonemang kring detta bör finnas med i vidare planering kring
järnvägsanläggningen.
För att undvika störningar i möjligaste mån för boende på Alsternäset har
bangården placerats så långt västerut som möjligt vilket leder till ökad
översvämningsrisk.
Då Länsstyrelsen anser att bostäder på Alsternäset är olämpligt av flera
aspekter bör kommunen i fortsatt planering ta ställning till bangårdens
placering.
Övriga synpunkter
Markanvändning, bostäder

Länsstyrelsen finner det olämpligt att exploatera på Alsternäset ur flera
aspekter, bland annat kring negativ påverkan på ett flertal riksintressen.
Detta får följder som begränsar antalet bostäder som planeras inom
planområdet. Karlstads behov av bostäder anses vara av allmänt intresse
och en större exploateringsgrad kan istället ske i resterande områden för
bostadsändamål, alltså delområde 1, 6, 9 och 10. Kommunen bör se över
exploateringen av bostäder i kommande planarbete för att undersöka
möjligheterna till högre exploateringsgrad än vad som finns i befintligt
planförslag. Denna ökning av exploatering för bostäder bör dock göras
med hänsyn till angränsande riksintresse för kulturmiljö, riksintresse för
friluftsliv samt naturvärden och skyddade arter via placering och
gestaltning.
Gång- och cykelvägar

Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om att stor vikt bör läggas
vid planering av gång- och cykelvägar då en stor planeringsutmaning
ligger i att göra området tillgängligt och säkert för oskyddade trafikanter.
Stora delar av planområdet präglas av vägar med många och tunga
fordon, verksamheter, industri samt extern handel vilket gör att gångoch cykelvägar bör prioriteras tydligt i planområdet så att målkonflikter
mellan trafikslag ej sker.
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Vidare anser Länsstyrelsen att ett nät för gång- och cykel kan beskrivas
ännu mer i planförslaget för att visa tankarna som finns kring hur
människor rör sig internt i området och inte bara när de vill röra sig längs
med större stråk.
Kollektivtrafik

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens vilja i att utveckla det
kollektiva åkandet genom att planera för ett busstråk där Välsviken är
inkluderat. Planförslaget beskriver dock detta projekt i stora drag och det
finns ingen konkret planering eller lokalisering av bytespunkter, depå
etc. Länsstyrelsen delar alltså Trafikverkets åsikt av att diskussionen
kring arbetet med det kollektiva åkandet bör omsättas till
markanvändningsytor så att nog med utrymme säkerställs inför framtida
önskan om utveckling.
Förbindelserna till universitetet och Kronoparken är redan idag goda.
Den framtida utvecklingen med BRT-stråk kan dock göra så att det
kollektiva resandet bli ännu mer attraktivt för resande från andra delar av
Karlstad vilket är bra för ett område som Välsviken som ligger i utkanten
av staden och tenderar att generera mycket biltrafik.
Barriäreffekter

I planeringssammanhang, särskilt i städer, talas det ofta om negativa
aspekter med barriärer. Fysiska och psykiska barriärer i staden kan bland
annat utgöras av större vägar, järnvägar, industriområden, vatten men
även topografi, natur och distans. I Välsviken finns ett flertal fysiska
barriärer som kräver hänsyn i kommunens kommande planering.
Järnvägsbanan utgör en av de största barriärerna i området men samtidigt
skapar den en tydlig gräns mellan strövområdet Alsternäset och området
norrut där nyetableringar och exploatering redan har skett. E18 utgör
även en fysisk barriär där vägen skärmar av Välsviken från Kronoparken.
I flera delar av kommunen finns det planer som syftar till att bygga bort
barriäreffekter, exempelvis i Karlstad centrum. Länsstyrelsen anser det
olämpligt ur en planeringssynpunkt att skapa ytterligare en barriäreffekt
genom att exploatera området söder om järnvägen för nya bostäder.
Ytterligare exempel på barriärer inom planområdet är stråket av industri,
kontor och handel som sträcker sig från norr till söder i centrala delen av
planområdet. Detta stråk delar bostadsområdena i öst och väst vilket inte
föranleder någon naturlig rörelse av människor.
Psykiska barriärer är även de viktiga i planeringssamanhang där ett
resonemang kring hur exempelvis topografin, gestaltning av offentliga
miljön, skyltning och lokalisering av olika aktiviteter, påverka
människors rörelsemönster.
Länsstyrelsen anser att kommunen med fördel kan beakta och belysa
dessa problem i planförslaget och ta ställning till åtgärder för att
förhindra fysiska och psykiska barriärer i denna nya stadsdel.
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Sociala frågor

Länsstyrelsen anser att planförslaget ej belyser sociala frågor som
jämställdhet, trygghet och mångfald till fullo.
I skapandet av en ny stadsdel i Välsviken anser Länsstyrelsen det viktigt
att dessa frågor lyfts då det idag inte finns några naturliga målpunkter,
mötesplatser och rörelsestråk förutom platser som handelsområdet,
Välsviken station och befintliga rekreationsområden.
Det är viktigt att kommunen arbetar vidare med dessa frågor så att den
nya stadsdelen blir så attraktiv som möjligt och främjar mångfald,
jämställdhet, trygghet och tillgänglighet. Frågan är av särskilt vikt då
kommunen önskar ha olika typer av boenden i området. Tillgänglighet
och trygghet blir en viktig aspekt i kombination med barn och ungdomar
men även äldre personer och andra grupper. Länsstyrelsen saknar ett
tydligt barnperspektiv i förslaget.
Vidare saknas det ett resonemang om gemensamma sociala ytor, förutom
vandringsleder och friluftsområden. Områdena för bostäder är i förslaget
relativt isolerade och det saknas i många fall direkta kopplingar mellan
dem utan att behöva ta sig över fysiska eller psykiska barriärer. Hur
bostäder ska integreras med övriga markanvändningar och Kronoparken
bör utredas ytterligare i ett bearbetat planförslag.
Kommunen behöver även tydliggöra hur kommande planering och
byggande ska genomföras så att alla kan vara en del av processen och
vara inkluderade i områdets utveckling.

Enhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende.
Planhandläggare Amanda Bäckström har varit föredragande. I den
slutliga handläggningen deltog också plan- och bostadssamordnare
Magnus Ahlstrand och planhandläggare Kester Gibson.
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Till Trafik-verket Diariet för avslut

Trafikverkets yttrande över samråd om FÖP Välsviken, Karlstad kommun
Ärendet
Trafikverket har av Karlstad kommun fått rubricerat ärende för yttrande. I kommunens översiktsplan pekas
Välsviken ut som ett viktigt område för utveckling av Karlstads östra delar. Syftet med fördjupningen av
översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag över lång tid som främjar en hållbar utveckling, ligger
till grund för kommande detaljplanering och kan ge en framtida inriktning kring strategiska frågor.

En blandad stadsdel med många funktioner
Karlstad kommuns vision "Livskvalitet Karlstad 100 ooo" som innebär att man eftersträvar en attraktiv och
trygg stad som står för miljömässigt hållbar tillväxt. I Välsviken planerar man för ca 1500 nya bostäder och
ca 160 ooo kvm ny verksamhetsyta för tex handel, kontor och industri och man eftersträvar en integrerad
stadsstruktur med en blandning av funktioner som ska rymmas i stadsdelen. Den fördjupande
översiktsplanen omfattar sammanlagt ca 350 ha.
Vidare vill man binda ihop intilliggande stadsdelar med Välsviken och förstärka kontakten med Karlstad
universitet. Detta åstadkoms med kopplingar i form av gång- och cykelförbindelser, vägar samt
kollektivtrafikförbindelser. Karlstad kommun arbetar efter iden att koppla ihop huvudstrukturen för trafik i
området genom att länka ihop trafikplatserna vid Kroppkärrsmotet, Universitetsmotet och Alstersmotet med
ett system av parallellvägar.

Järnväg
Längs med järnvägen avsätts ett område för ny bangård (som placeras så lång västerut som möjligt) och
verksamheter kopplade till spårläget som tex depåer för kollektivtrafik och omlastning av gods mellan tåg
och bil. Man planerar också att vidareutveckla den järnvägshållplats som finns vid Välsviken och behov finns
att anordna förbindelse över eller under spåren för att nå eventuella plattformar samt för att vid två punkter
koppla ihop Alsternäset med Välsviken.
0

Trafikverket konstaterar att område för mötesspår sträcker sig också norr om nuvarande kartmarkering
varför område för järnvägsverksam.het (grått i karta) bör justeras norrut längs norra sidan av järnvägen. Här
finns bland annat planer på stickspår med mera som ligger på norra sidan av dagens spår.
Två planfria korsningar planeras för att trafikförsörja Alsternäset. Oavsett vilken utformning dessa kan få
kommer de sannolikt att kräva ett påtagligt utrymme på båda sidor om spårområdet och den planerade
bangården. I de fall planfriheten utformas som broar kommer dessa att behöva utgöra underlag för den
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fortsatta planeringen av spårområdet då det är förenat med en rad villkor och krav på hur brofästen etc kan
placeras inom järnvägsområdet. Brospannen lär bli både höga och långa. Sannolikt påverkas planering av
spårläggning etc. Förutsättningar för att bygga under spår och bangård behöver också tas med i planeringen
tillräckligt tidigt.

Kollektivtrafik prioriteras
Ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk "Karlstadstråket" planeras att få en hållplats vid Välsviken som blir
stråkets östra vändpunkt. Planförslaget föreslår en kollektivtrafikterminal som kopplas till Karlstadstråket
och dessutom har en koppling till den befintliga järnvägshållplatsen vid Välsviken. Vidare avsätts mark för en
bussdepå. Någon närmare placering av en sådan terminal/knutpunkt/bytespunkt eller depå redovisas inte i
underlaget.
Trafikverket konstaterar att Välsviken initialt har goda förutsättningar för att uppnå en bra
transportförsörjning som är hållbar, säker och kapacitetsstark. En rad frågor behöver dock klargöras som
främst relateras till ovan nämnda knutpunkt. Lokalisering av denna måste relateras till kommande
rörelsemönster och rese/transportbehov. Kapacitet i befintligt och tillkommande vägnät behöver anpassas
till att klara en sådan knutpunkt beroende på var den placeras. Exempelvis behöver belastningsgrad i
cirkulationer beräknas utifrån tillkommande bla kollektivtrafikresor etc.
Vidare behöver ett nätverk av stråk/vägar skapas och utrymme för anläggningar som tex hållplatser,
pendelparkering/cykelparkering etc anordnas i attraktiva lägen för att på så sätt gynna och prioritera
hållbara resor och transporter - utrymme för detta behöver säkerställas. Bifogat trafikutredning behöver
kompletteras med ytterligare beskrivningar av hur anläggningar kollektivtrafik kan lösas.
En övergripande struktur bör därför förtydligas då den utgör en viktig planeringsförutsättning för
kommande detaljplanering där hållbara resor och transporter kan prioriteras.

Godstransporter och bostadsbebyggelse
I nuläget planeras för en bangård för omlastning av gods mellan järnväg och väg i Välsviken utifrån områdets
nuvarande förutsättningar där bland annat naturlörhållanden påverkar placering. En sådan verksamhet
genererar oundvikligen tung trafik i en omfattning som är större än dagens. Inom området finns och
planeras för ytterligare industriell verksamhet som sannolikt innebär mer tung trafik, exempelvis förläggs
lager inom område strax väster om banvaktarvägen. Sammantaget innebär detta att buller- och
vibrationsproblematik samt trafiksäkerhetsfrågor (framförallt avseende oskyddade trafikanter) behöver
lyftas särskilt då flera bostadsområden placeras intill exempelvis bangård och vägar till och från denna.
Till FÖP bifogas en bullerutredning som visar omfattande bullerutbredning. Trafikverket kan dock inte se att
den planerade bangården, ev stickspår och de transporter och verksamheter som detta innebär, utgör
underlag i denna utredning. FÖP förslag på område för bostadsändamål måste anpassas till planerade
verksamhetsområden (mötesspår, omlastningsstation etc.). Trafikverket konstaterar att bullerproblematiken
är tydlig och att ändamålet bostad innebär risk för framtida ersättningsanspråk på Trafikverket i form av
krav på bullerdämpande åtgärder varlör kommande detaljplaner måste lägga stor vikt vid bullerfrågan för att
säkerställa att riktvärden kan klaras utan sådana anspråk.
>
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Trafikverket vill också betona att trafiksystemet (gator och korsningspunkter mm) behöver ha en utformning
som tillgodoser den tunga trafikens villkor. Det är av vikt att uppnå ett bra trafikflöde både för
genomfartstrafik och trafik med målpunkter i området. Cirkulationsplatser, anslutningar och
korsningspunkter etc behöver ha tillräcklig kapacitet för tung trafik så att inte hinder uppstår.

Utvecklat gatunät
Trafikverket konstaterar och ser positivt på att planförslaget innebär flera nya vägar som knyter samman
omkringvarande gatu-/vägnät med E 18 och Välsviksleden. För att minska effekterna av en ökad trafikmängd
som genomförd plan innebär är det av vikt att ett parallellvägnät kan skapas som är kapacitetsstarkt,
trafiksäkert och trafikmässigt attraktivt.

Anslutningspunkterna till statliga vägnätet behöver dock hanteras vidare för att klargöra om och hur dessa
kan anläggas. Frågor om köbildning på E 18, högersvängfält, additionskörfält och parallellavfart som har
bäring på framkomlighet och trafiksäkerhet behöver ytterligare klarläggas. Föreslagen utformning enligt
underlag till FÖP kan inte godtas i nuläget. Ytterligare diskussioner och samråd krävs.

Gång- och cykel
Stor vikt behöver läggas vid planering av ge-stråk då oskyddade trafikanter, kanske från närliggande
bostadsområden, skall röra sig mellan områdets olika målpunkter. Säkra passager över framförallt
Välsviksleden men också övriga vägar behöver tillgodoses. Vid höga trafikflöden kan planskildhet bli
nödvändiga eftersom ge-passager påverkar kapacitet på tex cirkulationer och vägnätet.
Ge-stråk bör prioriteras tydligt i trafikutformning - med risk för målkonflikter mellan trafikslagen.

Dagvattenhantering
En större exploatering i Välsviken som innebär mycket hårdgjord yta i jämförelse med nuläget innebär en
förändrad dagvattenföring som påverkan järnvägsanläggningen. I nuläget finns äldre trummor under
järnvägen på tre platser enligt bifogad dagvattenutredning. Frågan om vilken dimension som här krävs
behöver ytterligare klargöras då kapaciteten behöver säkras med god marginal för tillkommande
vattenmängder.
Trumma T4 under nuvarande banvall föreslås ta emot stora vattenmängder enligt dagvattenutredning vilket
föranleder frågan om dess kapacitet. Innebär förslaget dessutom att trumma Ts och T6 inte inlemmas i
systemet krävs ännu större kapacitet. En mycket större trumma ger andra planeringsförutsättningar och
ställer krav på god framförhållning i arbetet med mötesspår Välsviken (Tåg i Tid).
Frågan om slutrecipient är också av vikt och kapacitet på dagvattenhanteringen måste vara tillräcklig även i
de fall Vänerns vattenstånd är högre än normalt.
Redovisade ytavrinningsstråk och förslagna vattenmagasin innebär att större vattenmassor samlas på norra
sidan intill banvallen. Det måste säkerställas att detta utformas på ett sätt så att det inte i något läge eller
scenario skapar påfrestningar eller risker så att banvallen utsätts för högt tryck eller urlakande vattenflöden.

Översvämning
Enligt FÖP Välsviken ligger en stor del av järnvägsområdet inom översvämmat område enligt riktlinje
Vänern resp. Klarälven 200-års nivå. Banvallen utgör troligen en barriär som hindrar vatten att tränga längre
norrut men utsätts samtidigt för stora påfrestningar under ett större vattentryck. Risk föreligger att
banvallen urlakas och raseras när vattenmassor dras tillbaka. Detta scenario kräver ett hänsynstagande vid
tex byggnation och planering av nya verksamheter och funktioner längs järnvägsanläggningen i Välsviken.
Frågan behöver behandlas ytterligare för att klara ut planeringsförutsättningar och ansvarsfördelning.
Planerad bangård föreslås placeras så långt västerut som möjligt för att undvika störningar för boende. Detta
innebär dock att denna utsätts för större påverkan vid en översvämning och dessa förutsättningar måste
hanteras i kommande planer.
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Trafikutredning o trafikförsörjning via E18
Karlstad kommun kommer att ta fram trafiksimuleringsmodell som visar olika konsekvenser för tex flöden
och köbildning på E 18 i valda scenario. Det är av värde att se vad modellen kan visa för Välsvikens del och
Trafikverket ser fram emot att få ta del av ett sådant underlag.
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Till FÖP fogas en trafikutredning" PM Välsviken trafikutredning" 2015-12-18. Planerade nya verksamheter
och bostäder etc kan tillsammans med nya parallellvägar som förbinder Kroppkärr - Välsviken - Alster
medföra nya trafikflöden/trafikmönster. Konsekvenserna av dessa behöver så långt möjligt förutses och tas i
beaktande.

Frågan om trafikalstring är komplex och behöver klarläggas ytterligare. Trafikverkets prognoser fångar en
långsiktig trend under beslutad politik. Deras uppgift är inte att beskriva hur vi vill att det ska bli utan hur
det kan bli med genomförd politik och ekonomiska scenarion och ska utgöra ett objektivt och faktabaserat
beslutsunderlag. Det är därför viktigt att ta höjd för beräknad trafikökning (med prognosår 2040) då
exempelvis kapacitetsbedömningar av olika trafikanordningar baseras bland annat på trafikmängder. Vidare
räknar Trafikverket med att en trafikanläggning ska klara trafiken 20 år efter dess öppnande.
Trafikverket ser att förslaget med ny parallellavfart från E 18 till handelsplatsen måste hanteras ytterligare då
det finns tveksamheter i utformning och kapacitet. Framkomlighet på riksintresset E 18 riskerar att påverkas.
Nya eller utbyggda avfarter måste ses över i ett helhetsperspektiv för genomfartsleden E 18. Ett tillräckligt
magasin måste därför skapas för att undvika köbildning. Med planförslaget kan magasinet minska från
nuvarande cirka 650 meter till cirka 350 meter innan köbildnings växer ut i körfält 1 på E 18. Ett sk
additionskörfält mellan avfarterna på E 18 kan därför utgöra en lösning för trafik in mot Välsviken.
Föreslagen avfart riskerar också att få en mycket snäv kurvradie fram till ny cirkulation. En utformning
måste här följa VGU (Vägas och gators utformning). Fortsatta kontakter bör tas i frågan.

Avtal
I samband med fortsatt planering och innan genomförande av åtgärder krävs att avtal upprättas mellan
kommun och Trafikverket som reglerar överenskomna åtgärder och deras finansiering och genomförande.

Övrigt
För mer information se gärna www.trafikverket.se/samhallsnlanering

Vänligen
/Carina Gottfridsson
Trafikverket Region Väst
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ARVIKA KOMMUN

Sarnmanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2016-09-12

1 (35)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika,

Plats och tid

kl. 13.00-15.50
Beslutande ledamöter

KARLSTADS ~<OMMUN
Stadsbyggnadsförvaltn1ngen

2016-09-28
Onr

S

.

Dpl

1'f '7,,00t-b

Peter Söderström (S), ordförande
Aina Wåhlund (S), 1:e vice ordförande
Kristina Bengtsson Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Lars-Ove Jansson (S)
Henrik Axelsson (S)
Carina Bönström (S)
Gert Raiml (V)
Johan Andersson (MP)
Camilla Gustafsson (C)
Gösta Frödin (L)
Jonas Ås (S), ersätter Sara Andersson (S)
Kenneth Johannesson (S), ersätter Sten Fransson (S)
Stefan Jonsson (S), ersätter Lena Kandergård (S)
Jan Wettmark (M), ersätter Christer Broström (KD)

övriga närvarande

Mikael Jareke, kommundirektör
Eva Nilsson, verksamhetschef V oO, § 154
Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB,
§ 175
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson och Gert :Raiml
Kommunledningsstabens kansli den 20 september 2016
153 -176
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Kommunstyrelsen
2016-09-12
2016-09-23
2016-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Johan Åkerman

I

ARVIKA KOMMUN

Sammaoträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2016-09-12

6 (35)

Sammanträdesdatum

KS § 155

Dm KS 2016/745-210

Karlstads kommun, dnr SBN-2007-63 - Fördjupning av
översiktsplan för Välsviken med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att en fortsatt utbyggnad av handeln i
Välsviken kommer att få konsekvenser för handeln i Arvika kommun. Av
betydelse för näringslivet i Arvika kommun är att godstransporter till/från
Arvika via rv 61 och E 18 kan ske utan stora trafikstörningar i samband med
att Karlstad passeras för vidare färd till slutdestination. Planförslaget
redovisar att det finns en lösning för att den trafikökning som kan komma att
ske kring Välsviken ska kunna hanteras utan att genomfartstrafik påverkas.
Sammanfattning
Karlstad kommun har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplan med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken. I översiktsplanen
pekas Välsviken ut som ett viktigt område för utveckling av Karlstads östra
delar för blandad bebyggelse. Idag är det utbyggt med strategiska
kommunikationer samt handels- och industriområden. Syftet med
fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett p laneringsunderlag som är
aktuellt över en längre tid och för en fortsatt god och hållbar utveckling av
Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för kommande detaljplanering
samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor. Planen är
föremål för samråd fram till 16 september 2016 och Arvika kommun har
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Visionen för Välsviken är den hållbara stadsdelen och målet är att skapa
möjligheter för en attraktiv och levande stadsdel innehållande handel,
industri, service, kontor, bostäder samt natur och kultur. Utbyggnadstiden är
obestämd. Mark avsätts även för järnvägens utveckling och övrig
infrastruktur. Längs järnvägen finns mark avsedd för en ny rangerbangård
och verksamheter kopplat till spårläget som t ex depåer för kollektivtrafik
och omlastning mellan tåg och bil. Idag finns en hållplats för den regionala
trafiken vid Välsviken. Den planeras vara kvar och kan behöva utvecklas
ytterligare när ett mötesspår anordnas i Välsviken. För att möjliggöra
ombyggnaden av Karlstad C ska godshanteringen flyttas till Välsviken och
ett mötesspår byggas. Plats för det reserveras i planförslaget. Områdena för
bangård/dubbelspår hamnar inom riskzonen för översvämning och ska
översvämnings säkras.

Utdragsbestyrkande

t··-. . .

: '),,-,r: .-q

I

~....-;,l

4

I

ARVIKA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2016-09-12

7 (35)

Sammanträdesdatum

KS § 155 forts.
En trafikutredning för Välsviken har tagits fram. I denna konstateras att
belastningsgraden för den södra avfartsrampen vid Universitetsmotet ligger
över den önskade servicenivån som ställs i VGU (Övergripande krav för
vägars och gators utformning). För att uppnå en bra framkomlighet i
korsningen mellan E 18 :s södra ramp och Välsviksleden även vid full
utbyggnad av Välsviken föreslår utredningen att den planerade
cirkulationsplatsen utformas med två inkommande körfält i varje tillfart.
Beslutsunderlag
Missiv, Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med tillhörande MKB Samråd, Karlstad kommun den 26 maj 2016
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 20 jury. 2016
Kommunledningsutskottets protokoll den 8 augusti 2016, § 144
Beslutet skickas till
Karlstad kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen
bitr. Kommundirektören
Planerings chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(~.,/, !

-

Forshaga kommun
KARLSTADS KOMMUN
Stadebyggnedsförvaltnlngen

2016 -08- 25
Dnr

..

.

I FORSHAGA l<O MM UN
Kommunstyre lse n

l
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Dnr
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Dpl

2016-06-27
Stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads kommun
Dnr SBN -2007-63

Remissyttrande över fördjupning av översiktsplan för
Välsviken med tillhörande MKB
Dnr KS 2016/214
Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun har upprättat ett förslag till
fördjupning av översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för
Välsviken, Karlstads kommun. Fördjupningen ska ligga till grund för framtida
detaljplanering i området som är beläget öster om Karlstad.
Forshaga kommun har inget att erinra vad gäller de förslag som framkommer i
samrådshandlingarna. En välplanerad utbyggnad av området är positivt för
tadsre ·onen. Forshaga kommun ser positiv på utveckling av bostäder och
möjli ete pll arbetstillfällen i området kring Karlstad. Vi anser även att det har
en posi iv i Verkan på vårt samarbete inom Karlstads Business Region.
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Forshaga kommun
12(25)

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll 2016-08-23

§

132

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med tillhörande
MKB - Samråd
KS 2016/214

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- anta yttrandet över fördjupning av översiktsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken, Karlstads kommun
Bakgrund

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av
översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken, Karlstads kommun.
Fördjupningen ska ligga till grund för framtida detaljplanering i området som är beläget
öster om Karlstad . Forshaga kommun har inget att erinra vad gäller de förslag som
framkommer i samrådshandlingarna. Forshaga kommun ser positivt på utveckling av
bostäder och möjligheter till arbetstillfällen i Karlstadsregionen i stort.
Beslutsunderlag

Kommunutredare Madeleine Nyvalts tjänsteskrivelse, 2016-06-30
Förslag till yttrande över fördjupning av översiktsplan, 2016-06-27
Remiss Fördjupning av översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken,
Karlstads kommun
Protokoll KsAu 2016-08-15, § 148

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun

Utdrags bestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
PROTOKOLL
Plats och tid

2016-08-23, Visten, klockan 15:00 - 18:30

Avser paragrafer

123-145

Beslutande

Per Lawen (S) Ordförande
Maria Norell (S) 1:e vice ordförande
Thomas Nilsson (M) 2:e vice ordförande
Veronica Oldne (S) Ledamot
Ingrid Holmberg (S) Ledamot
Aakash Budathoki (S) Ledamot
Lars-Ola Westerlund (MP) Ledamot
Göran Adrian (C) Ledamot
Yvonne Thoren (C) Ledamot
Anders Ljungsten (M) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Kenneth Eriksson (S), tjg.ers. för Bertil Hagelin

(S)
Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bodin (S)
Fredrik Erlandsson (L)
Therese Andersson (S)

Övriga

Anders Pettersson (Kommunchef)
Josefin Berger (Kulturchef), § 125
Lena Backlund (Ekonomichef)
Maj-Britt Westlund (Sekreterare)
Marcus Ekholm (Kultur-, fritids- och
näringslivschef)
Morgan Häggbom (Teknisk ch~f)
Linda-Marie Fors (Näringslivssamordnare), §
128
Helena Johansson (Lärare), Pär Ekberg
Ungdomssamordnare ), Kent Karlin
(Ungdomssamordnare), klass 8 D (Kullaget)
från Lärcenter, § 124

Utses att justera

Aakash Budathoki (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2016-08-23

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

GRUMS KOMMUN

KARLSTADS KOMMUN

2016-09-27

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

2016 -10- 0 4
Dnr

S/JN
§ 202

Dnr 2016-000453

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB - samråd, Karlstads kommun
Beslut
Grums kommun har inga erinringar över förslaget till fördjupad
översiktsplan för Välsviken utan ser positivt på den utveckling som förslaget
kan ge för hela regionen.
Sammanfattning
Karlstads kommun har utarbetat förslag till fördjupad översiktsplan för
Välsviken med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Grums
kommun inbjuds att yttra sig över förslaget. Stadsarkitekt Kjell Nyström
anser att Välsviken är ett viktigt område för Karlstads östra delar och
fördjupningen är ett planeringsunderlag för en fortsatt god och hållbar
utveckling.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2016-09-06
Karlstads kommun 2016-05-26
Planeringsutskottet 2016-09-13
Beslutet skickas till
Karlstads kommun
Kjell Nyström
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KARLSTADS KOMMUN

L!iJ

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

1(29)

Sammanträdesdatum

GRUMS KOMt--1UN
Kommunstyrelsen
Plats och tid

2016 -10- 0 4

2016-09-27

Dnr
') " l
5!5NJit
-

Lokal Bruket Bibliotekshuset, tisdagen den 27 september 2016 kl 13:00-1516:30,
:-:iiournP.rina P.ftP.r förP.rlrnanina kl 15:45-1fl"00

Beslutande

Ledamöter

Leif Haraldsson (S), Ordförande
I.. ..J;tP. ....
v;ssh
"iG0 9F..ll'Ar-:,nde
, , , ,(~4)
r , ~,·e
.v
.... ,u,-r ....
Ulrika Jacobs (M)
Ulrika Nilsson (S), 2:e vice ordförande
~.~ariana Mc!!berg K!eve~ (S)
Elvy Hansson (S)
Tomas Nilsson (S)
Christine Jäger (S)
Tore lngman (S)
,:::t;:tt:1 14

Sune lngman (S)
Eva Sidenvall (C)
Birgit Sturesson (C)
Sangrid von Zedtwitz Liebenstein (MP)
Crispin Hultkrantz (M)
Victoria V\lärm!er (SD)
Lars Friden (S)

Ersättare

Övriga närvarande

Malin Hagström (S)
Ken Rosen (V)
Erivan VVay.s: (S)
Renee Pette~sscn (S)
Niklas Elvin (S)

Fvelina Johansson (i:)
Bo Johansson (C)
Anna Karin To!!in (MP)
Peter Kul=!lman (SO)

Tillväxtstrateg Maria Röhr
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Trond
Reimers
Kommunchef Annika Lomarker
Verksamhetschef Margaretha Rudner
Adm chef Christina Olsson

Chef Medborgarkontoret Katja Berglund
Ekonomichef Kurt Andersson
Ekonom Anna Bratt
Bitr verksamhetschef Jonas Gunnbeg
Bitr verksamhetschef Thomas Nilsson
Utbildnings- och omsorgssekreterare Maria
Kumm

Justerare
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Justerare
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AN LAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag .
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-27

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

~~

Datum då anslaget tas ned

2016-10-24

§§ 188-211

;

Sida

GRUMS KOMMUN

FÖRSÄTTSBLAD

1( 1)

Datum

2016-10-03
Sekretariatet
Ewa Lundqvist, 0555-421 31
Registrator kommunstyrelsen
kommunstyrelse@grums.se

Ert datum

Er referens

Karlstad kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
651 84 Karlstad

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -10- 0 4
Dnr

I

Dpl

5011i1J..;?-61 212

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Grums kommun

www.grums.se

kommunstyrelse@grums.se

212000-1827

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

0555-420 00

0555-421 09

5674-8270

664 80 Grums

Kommunhuset, entreplan
Sveagatan 77 Grums

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 9/25

2016-08-30

KARLSTADS KOMMUN

Samhällsbyggnadsutskottet

Stadsbyggnadsnämnden

2016-09-02
Onr

Dnr KS 20 16/"'

I

Dpl

SBN 200 7 - ~;,3

80

§ 86 Yttrande av förslag till Fördjupning av
översiktsplan för Välsviken, Karlstad kommun med
tillhörande MKB - Samåd
Ha.gf rs k< mmun har tagit del av inbjudan till samräd 'TÖRDJ P INGA V
ÖVERS1KTSPLJ\N 1-"ÖR VÄLSVIKEN MED TILL! IÖR.ANDE MKB S MRAD'. (Kkn dnr SBN 2007-63).
I lagfors kommun har sett över handlingen och har ingen erinran mot fl'irsl agct.
Handlingar i ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2016-08-'.::4.
Karlstads kommuns skrivelse 2016-05-30 .
Beslut

Samhlillsbyggnadsutskollet beslutar att medde la att Hagfors kommun inte har
något att erinra mot förslaget FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR
VÄLSVIKEN MED TILLHÖRANDE MKB- SAMRAD, version utställd 20 I605-28 - 09-l 7.

Beslutet skickas till
stadsbyggnadsforvaltn ingcn@karlstad.se

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org .nr

0563- 185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1 884

HAMMARÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 102

Sammanträdesprotokoll
Sam manträdesdatum

Sida

2016-09-05

8

Dnr 2016/196

212

St2dsjyqg·1c··dsrö0.1.s ltn :nssn
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Fördjupning av översiktsplan för Välsviken,
Karlstads kommun - remissvar
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, har upprättat ett
förslag till fördjupn ing av översiktsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Välsviken , Karlstads
kommun. Hammarö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett
planeringsunderlag som är aktuellt under en längre tid och som tar
upp de väsentligaste ämnena för en fortsatt god och hållbar
utveckling i Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för
kommande detaljplanering i området samt ge svar på en framtida
inriktning kring strategiska frågor.
Hammarö kommun har framförallt synpunkter på de förslag i
planbeskrivningen som rör trafiknätet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 155
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016
Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, den 30
maj 2016
Planbeskrivning Fördjupad översiktsplan Välsviken, Karlstads
kommun (dnr SBN 2007-63)
Yrkande
Mar9c:1reta lvarsson (C) yrkar tillägg till arbetsutskottets beslut om att
an munt.ig dialog ska föras med Karlstads kommun om problemen
.ned att nå till E 18.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta de syr,,Junkter som framförs i
förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder skrivelsen som
Hammarö kommuns yttrande till stadsbyggnadskontoret, Karlstads
kommun.
Hammarö kommun önskar samtal med Karlstads kommun angående
Hammarö kommuns möjligheter att nå E 18 nu och i framtiden.

Sändlista:
Mark- och planavdelningen
Karlstads kommun, stadsbyggnadskontoret (inkl skrivelse)
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Remissvar från Hammarö kommun gällande fördjupning av översiktsplan för
Välsviken med tillhörande MKB - Samråd

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, har upprättat ett förslag till fördjupning av
översiktsplan med tillhörande miijökonsekvensbeskrivning (MKB) för Välsviken, Karlstads
kommun. Hammarö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är
aktuellt under en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en fortsatt god och
hållbar utveckling i Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för kommande
detaljplanering i området samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor.
Hammarö kommun har framförallt synpunkter på de förslag i planbeskrivningen som rör
trafiknätet, vilka framgår av denna tjänsteskrivelse enligt nedan.

Besluts underlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016
Planbeskrivning Fördjupad översiktsplan Välsviken, Karlstads kommun (Dnr SBN
2007-63) 1

Bakgrund

Planområdet i förslaget till planbeskrivning ligger öster om Karlstad, ca 5 km från
Stora torget och omfattar hela 350 hektar. I kommunens översiktsplan från 2012
pekas Välsviken ut som ett viktigt område för utvecklingen av Karlstads östra delar
för en så kallad blandad bebyggelse. Området är idag utbyggt med strategiska
kommunikationer samt handels- och industriområden. Stora delar av planområdet
är idag obebyggd natur i bergig och skogig terräng.
Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera användningssätt som blandas inom
planområdet. Kring de centrala delarna föreslås i första hand handel och industri
medan det längs E18 planeras för verksamheter som kan gynnas av skyltläge och
närhet till universitetet. Bostäder planeras i de västra delarna i direkt anslutning till
Kroppkärr samt i områdets östra och södra del.
Välsviken ligger i anslutning till E 18 och Välsviksleden, och utgör
huvudstrukturen för trafiken i området. En ide har varit att länka ihop
1

Övriga tillhörande handlingar finns att hitta på htto://karlstad.se/Bvgga-och-bo/Kommunenso lanarbete/Overs iktso lanering/F ord i uoade-oversiktso Ian er/vals viken/.

Box 26,663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, tel 054-51 50 00,jax 054-51 31 19
bankgiro 112-8222, org nr 212 000-1793,kommun@hammaro.se,www.hammaro.se
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trafikplatserna, Kroppkärrsmotet, Universitetsmotet och Alstersmotet med ett
system av parallellvägar. Det ger en flexibilitet och möjlighet att hitta flera vägar
till och från området. Dessa vägar utgör också den huvudsakliga försörjningen av
de nya bebyggelseområdena. Kopplat till detta behövs också ett mer finmaskigt
lokalnät som kompletteras med gång- och cykelstråk som kopplar ihop området
med omgivande stadsdelar.

Kommunens synpunkter på planbeskrivningen

Hammarö kommun är med sitt läge beroende av att trafiknätet i Karlstads kommun fungerar
för att ta sig till och från Hammarö. Den fördjupade översiktsplanen för Välsviken påverkar
möjligheterna för Hammarö kommuns invånare att nå Välsviken, Kronoparken, Karlstads
universitet samt att ansluta till E 18. Trafiksituationen i detta område har redan problem med
hög belastning vilket ofta leder till trafikstockningar och köer. Att bebygga området med
ännu fler verksamheter och nya bostadsområden kommer att innebära en ökad problematik
med trafikflödet i området. Det är viktigt att Välsviksleden fortfarande i framtiden fungerar
som en trafikled och inte byggs om till en gata.

Karlstads kommun har också uttryckt en intention att vilja leda om den trafik som idag tar
sig från Hammaröleden, genom Tormestad till Örsholmen och E18 till att, genom en ny bro
på Örsholmen, ta sig vidare till El 8 genom Välsviken. Detta är inget som tas upp i den
fördjupade översiktsplanen för Välsviken i avsnittet om Gator och trafik men som är högst
aktuell avseende hur lämpligt det är att bebygga dessa gator med nya bostäder då trafiken i
sådant fall kommer att öka nämnvärt både vad gäller antal fordon och andelen tung trafik
som passerar.
Hammarö kommun vill också poängtera att omfattningen av alla planer med ny bebyggelse
runt de vägar som Hammaröborna använder för att ta sig från och till eller vidare genom
Karlstad begränsar möjligheten att detta ska ske på ett smidigt sätt utan köer. Hammarö
kommun skulle därför vilja få en större delaktighet kring de nya planer som påverkar
trafiknätet in och ut till Hammarö kommun genom Karlstad samt
kommunikationstrafiksnätet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens svnpunkter på planbeskrivningen som
framkommer enligt denna tjä,,~ teskrive:se delge~ stadsbyggnadskontoret, Karlstads
kommun.

AnnaÅhs
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Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB
Dnr BUN-2016-293

Dpl 80

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsförvaltningen bifaller förslag till fördjupning av översiktsplan
för Välsviken, Karlstads kommun men med följande justeringar;
-Kroppkärrs förskola måste finnas kvar på sin nuvarande placering och fortsätta
angränsa till skog/grönområde. -Yta planlagd för förskola måste ha bra
föruts ättningar för utevistelse, förskolor bör angränsa till grön/skogsområde. Barnoch ungdomsförvaltningen ser gärna att Kroppkärrs förskola kan byggas ut med
ytterligare avdelningar. Önskvärt är en tomt avsedd för förskola med plats för 5-6
avdelningar vilket innebär ca l00bam. Uteyta per barn bör vara ca 40m2 •
-Trafikmiljön vid förskolan är mycket viktig. Det ska finnas lämning- och
hämtningszon för vårdnadshavare, bra gång- och cykel väg för de som går till fots
eller cyklar. Varutransporter sker också dagligen till köket på förskolan.
- Oklart vilken skola som kan ta emot tillkommande barn i utbyggnadsornrådet.
Viktigt att säkerställa säker skolväg från- och till skolan för barn i alla åldrar.
Sammanfattning av ärendet

I

\

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Välsviken, Karlstads kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av
bostäder, handel, kontor mm. Med anledning av att staden förtätas ökar också
behovet av förskola och skola. Enligt förslag till ÖP ska kommunen hänvisa barn i
utbyggnadsornrådet till förskolor och skolor inom södra och norra Kroppkärr. Idag
råder plats brist på förskolor på Kroppkärr men även centralt. Det finns ingen
möjlighet att ta emot mer barn i närliggande förskolor. Kroppkärrs förskola har en
mycket strategisk placering, den kan ta emot barn från både Kroppkärr och
Norrstrand då det även råder brist på förskoleplatser centralt. Kroppkärrsskolan är
en F-6 skola som idag är överfull med barn, denna skola klarar inte att ta emot mer
barn i nuläget. Vad som händer på sikt är mycket svårt att förutse men allt eftersom
staden växer kräver det mer platser i både förskola och skola. Barn- och
ungdomsförvaltningen ser ingen möjlighet att avveckla Kroppkärrs förskola samt
ge tillkommande barn plats på södra och norra Kroppkärr vare sig i förskola eller
skola. Yta för förskola och skola måste säkerställas.

Postadress: Barn - och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad .se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 25 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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KARLSTADS KOMMUN

Beslutsunderlag

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2016
Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteyttrande den 2 september
Förslag till fördjupad översiktsplan för Välsviken, Karlstads kommun
http://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunensplanarbete/Oversiktsplanering/Fordjupade-oversiktsplaner/valsviken/
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se
Tel : 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 25 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org .nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Tjänsteskrivelse 2016-09-02

Nina Lindvall, 054-540 32 45
nina.lindvall@karlstad .se

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB
Dnr BUN-2016-293

Dpl 80

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningen bifaller förslag till fördjupning av översiktsplan
för Välsviken, Karlstads kommun men med följande justeringar;
-Kroppkärrs förskola måste finnas kvar på sin nuvarande placering och fortsätta
angränsa till skog/grönområde. -Yta planlagd för förskola måste ha bra
förutsättningar för utevistelse, förskolor bör angränsa till grön/skogsområde. Barnoch ungdomsförvaltningen ser gärna att Kroppkärrs förskola kan byggas ut med
ytterligare avdelningar. Önskvärt är en tomt avsedd för förskola med plats för 5-6
avdelningar vilket innebär ca l00barn. Uteyta per barn bör vara ca 40m2 •
-Trafik.miljön vid förskolan är mycket viktig. Det ska finnas lämning- och
hämtningszon för vårdnadshavare, bra gång- och cykel väg för de som går till fots
eller cyklar. Varutransporter sker också dagligen till köket på förskolan.
- Oklart vilken skola som kan ta emot tillkommande barn i utbyggnadsområdet.
Viktigt att säkerställa säker skolväg från- och till skolan för barn i alla åldrar.
Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Välsviken, Karlstads kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av
bostäder, handel, kontor mm. Med anledning av att staden förtätas ökar också
behovet av förskola och skola. Enligt förslag till ÖP ska kommunen hänvisa barn i
utbyggnadsområdet till förskolor och skolor inom södra och norra Kroppkärr. Idag
råder plats brist på förskolor på Kroppkärr men även centralt. Det finns ingen
möjlighet att ta emot mer barn i närliggande förskolor. Kroppkärrs förskola har en
mycket strategisk placering, den kan ta emot barn från både Kroppkärr och
Norrstrand då det även råder brist på förskoleplatser centralt. Kroppkärrsskolan är
en F-6 skola som idag är överfull med barn, denna skola klarar inte att ta emot mer
barn i nuläget. Vad som händer på sikt är mycket svårt att förutse men allt eftersom
staden växer kräver det mer platser i både förskola och skola. Barn- och
ungdomsförvaltningen ser ingen möjlighet att aweckla Kroppkärrs förskola samt
ge tillkommande barn plats på södra och norra Kroppkärr vare sig i förskola eller
skola. Yta för förskola och skola måste säkerställas .

Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 653 40 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se
Tel : 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 21 2000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213

Dnr BUN-2016-293

Beslutsunderlag

Barn- och ungdoms förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2016
Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteyttrande den 2 september
Förslag till fördjupad översiktsplan för Välsviken, Karlstads kommun
http://karlstad.se/B ygga-och-bo/Kommunensplanarbete/Oversiktsplanering/F ordj upade-oversiktsplaner/valsviken/

Maria Kjällström

Nina Lindvall

skoldirektör, barn- och
ungdomsförvaltningen

lokalstrateg, barn- och
ungdomsförvaltningen

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Dpl 80
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Nina Lindvall, 054-540 32 45
nina.lindvall@karlstad.se

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
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Dnr BUN-2016-293
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Ärende

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Välsviken, Karlstads kommun. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av
bostäder, handel, kontor mm. Med anledning av att staden förtätas ökar också
behovet av förskola och skola. Enligt förslag till ÖP ska kommunen hänvisa barn i
utbyggnadsområdet till förskolor och skolor inom södra och norra Kroppkärr. Idag
råder platsbrist på förskolor på Kroppkärr men även centralt. Det finns ingen
möjlighet att ta emot mer barn i närliggande förskolor. Kroppkärrs förskola har en
mycket strategisk placering, den kan ta emot barn från både Kroppkärr och
Norrstrand då det även råder brist på förskoleplatser centralt. Kroppkärrsskolan är
en F-6 skola som idag är överfull med barn, denna skola klarar inte att ta emot mer
barn i nuläget. Vad som händer på sikt är mycket svårt att förutse men allt eftersom
staden växer kräver det mer platser i både förskola och skola. Barn- och
ungdomsförvaltningen ser ingen möjlighet att avveckla Kroppkärrs förskola samt
ge tillkommande barn plats på södra och norra Kroppkärr vare sig i förskola eller
skola. Yta för förskola och skola måste säkerställas.
För barnens bästa bör alltid förskolor placeras nära skog eller annat grönområde
och gården ska ha tillräckligt med plats för utevistelse. Vid nybyggnation måste vi
också kunna garantera en säker gång- och cykelväg till skolan.

Maria Kjällström
skoldirektör, barn -och ungdom

Nina Lindvall
lokalstrateg

Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, 653 40 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande godkänns som svar på
stadsbyggnadsförvaltningens remiss angående fördjupning av översiktsplan för
Välsviken med tillhörande MKB.
Sammanfattning av ärendet

(

Dpl

I

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Välsviken, Karlstads
kommun. Planområdet ligger öster om Karlstad, ca 5 km från Stora torget. Området
omfattar hela 350 hektar.
I kommunens översiktsplan (ÖP 2012) pekas Välsviken ut som ett viktigt område
för utveckling av Karlstads östra delar för så kallad blandad bebyggelse. Området
är idag utbyggt med strategiska kommunikationer samt handels- och
industriområden. Den huvudsakliga marken består av obebyggd natur i bergig och
skogig terräng med utsikt mot Alsterdalens dalgång (Alsterdalen ligger dock
utanför planområdet). Välsviken ligger i närheten av universitetet och åtnjuter
direktkontakt med såväl Vänern som Kroppkärrsjön.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag
som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en
fortsatt god och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund
för kommande detalj-planering i området samt ge svar på en framtida inriktning
kring strategiska frågor.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016.
Kultur- och fri tidsförvaltningens tjänsteyttrande den 28 juli 2016 .
Stadsbyggnadsförvaltningens remiss den 26 maj 2016.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Karolina Norlin, SBF

Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen , 651 84 Karlstad Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054 - 540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Strategisk stab
Tjänsteskrivelse 2016-08-30

Anders Holmquist, 054 540 2520
anders.holmquist@karlstad.se

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB
Dnr KFN-2016-253

Dpl 80

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande godkänns som svar på
stadsbyggnadsförvaltningens remiss angående fördjupning av översiktsplan för
Välsviken med tillhörande MKB.
Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplan
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Välsviken, Karlstads
kommun. Planområdet ligger öster om Karlstad, ca 5 km från Stora torget.
Området omfattar hela 350 hektar.
I kommunens översiktsplan (ÖP 2012) pekas Välsviken ut som ett viktigt område
för utveckling av Karlstads östra delar för så kallad blandad bebyggelse. Området
är idag utbyggt med strategiska kommunikationer samt handels- och
industriområden. Den huvudsakliga marken består av obebyggd natur i bergig och
skogig terräng med utikt mot Alsterdalens dalgång (Alsterdalen ligger dock utanför
planområdet). Välsviken ligger i närheten av universitetet och åtnjuter
direktkontakt med såväl Vänern som Kroppkärrsjön.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag
som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en
fortsatt god och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund
för kommande detalj-planering i området samt ge svar på en framtida inriktning
kring strategiska frågor.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 28 juli 2016.
Stadsbyggnadsförvaltningens remiss den 26 maj 2016.

Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen,
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Besöksadress: Webb: karlstad.se

Tel: 054 - 540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad .se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Mats Ahren
kultur- och fritidsdirektör

Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Karolina Norlin, SBF
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Anders Holmquist
utvecklingschef
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Anders Holmquist, 054 540 2520
anders.holmquist@karlstad.se

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB
Dnr KFN-2016-253

Dpl 80

Ärende

(

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att det byggs fler bostäder i Karlstad
men har ändå ett antal synpunkter mot den fördjupade översiktsplanen. Tyvärr har
inte kultur- och fri tidsförvaltningen fått möjligheten att delta i arbetsgruppen som
har arbetat fram samrådshandlingarna, för den fördjupade översiktsplanen för
Välsviken
Det avspeglar sig också i att det dagsläget inte är några områden för idrottsplats
eller spontanidrottsytor planerade inom området. De riktlinjer som vi på kultur- och
fritidsförvaltningen arbetar efter är att det ska finnas en spontanidrottsyta inom 500
meter (målet är 300 meter) från bostaden. Och att det ska finnas en idrottsplats
inom 2 500 meter från bostaden. De närmaste idrottsplatserna är Klasmossens IP
som ligger ca 2 kilometer, Örsholmens IP och Kroppkärrs 1P som ligger cirka 3
kilometer bort. Då Välsviken är ett område som i framtiden kommer att växa med
ännu flera bostäder ser vi redan idag behovet av en idrottsplats i området och då
gärna i de östra delarna då det saknas en fullstor idrottsplats i Alster också.
Förvaltningen anser att den planerade vägen parallellt med El 8 inte ska vara öppen
för biltrafik utan endast vara en väg för buss- och cykeltrafik samt för boende i
området. Vi anser att en ny parallell bilväg genom området märkbart kommer att
öka trafiken av "genande" bilister och att det innebär en osäkrare närmiljö för
barnen i området. Samt att en ökad trafiksituation innebär högre utsläppsnivåer i
miljön.
Förvaltningen är också starkt kritisk till det industriområde som planeras mellan
Trollkoneberget och Rävberget. Dessa två skogsområden är de ende kvarstående
bostadsnära skogsområden för boende på Södra Kroppkär och Södra Kronoparken
samt förskolor och skolor i närområdet. Att dela av detta skogsparti med ett stort
industriområde och en stor väg för industritrafik är som vi ser det direkt olämpligt.
Då de stadsnära skogs- och naturområdena krymper så anser vi att området bör
bevaras som skogsmark för de som har svårt att ta sig ut i naturområden som ligger
längre från staden.

Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen,

Besöksadress: Webb: karlstad.se

Tel : 054 - 540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: upphört Bankgiro: 405-2213
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Alsters Herrgård
Alsters herrgård ställer sig delat positiv till utvidgandet av Välsviksområdet men
räds framförallt för ökade bullernivåer, tätare och tyngre trafik samt påverkan på
vandringslederna.
Vi tror att etablering på området kan gynna östra sidan av Karlstad på många sätt
men att det ju längre öster och söder etableringen kommer desto försiktigare måste
det genomföras. Alsters herrgård omges nu av:
E-18 i norr endast 200 meter från herrgården
Järnvägen i söder med relativt regelbunden högljudd trafikering (om
bangården förverkligas kommer det mynna i tyngre godstrafik med ännu
tätare turer}
Lantmännen i öster med etablerade industrier och företag. I dagsläget vet
vi inte vet vad som ska ske med området och om planen med bostäder
(Lantmännen/Brödet) blir verklighet.
Väster har varit vår fristad då berg och skog dämpat buller från den
industriella verksamheten västerut.

Etableringen i området skulle innebära att vi får ökad bullernivå även västerifrån
vilket vi tror kan påverka Alsters herrgård som rekreationsområde och en lugn oas
för både Karlstadsbor och tillresta besökare. Vi tror att detta bör beaktas när
bebyggelsen kommer över bergskammen på östra sidan berget. Gränsdragningen
för Kulturmiljövårdsområdet utifrån riksintresset ses som en bättre barriär i ett
första skede mellan nybebyggelse och herrgårdens omgivande natur. Alsters
herrgård rekommenderar hellre denna linje som en första gräns österut snarare än
befintlig dragning.
Å andra sidan har det framkommit önskemål om att Lantmännen vill sälja sin
skogremsa mellan översiktsplanens östra gräns och Alsters herrgård. Den ska säljas
till privat aktör som vill bygga radhus och då har ju översiktsplanens östra gräns
ingen effekt. Detta är dock ännu i sin linda och det finns ingen detaljplan etc. så det
kanske inte blir verklighet. Alsters herrgård tillsammans med MEX har börjat titta
på detta och i slutändan hoppas Alsters herrgård att vi kan köpa åtminstone delar av
marken från Lantmännen.

\.
Söderut så anar vi att Alstersborna önskar sig en bättre cykelväg än den befintliga
grusvägen. All heder och charm åt grusvägar men den är i relativt dåligt skick så
detta kan var en bra möjlighet att få en ordentlig cykelväg men som då måste
behålla de höga naturvärdena för att fortfarande vara attraktiv. Trots nära
bebyggelse tror vi att detta kommer att lyckas utifrån översiktsplanens inritade
bebyggelse. Detsamma gäller södra Frödingleden, att respekten för de naturvärden
som finns bibehålls och att det blir tillräckliga avgränsningspartier av natur mellan
bebyggelse och led. Utifrån översikten verkar detta vara tillräckliga partier.
Nordöst ställer vi oss tveksamma till den industri som planeras samt till den utfart
som är inritad. Om industrin är av tyngre karaktär kommer bullernivå att påverka
Alsters herrgård som ett attraktivt besöksmål. Det bör tas i beaktande hur nära

Dpl 80

sid 2 (3)

Dnr KFN-2016-253

industrin kan vara och vilken karaktär den ska ha. Utfarten, framförallt om det är
tyngre industri kan också ifrågasättas ur bland annat besöksperspektivet. Utfarten
som mynnar ut i Lantmannavägen är komplex då det är en vid sväng med ibland
mycket folk och trafik i rörelse. Vi diskuterar redan nu trafiklösningar för att
minska säkerhetsriskema vid evenemang och det kommer inte bli lättare när
stadsbusstrafikens hållplats tillkommer 2017 och när ytterligare en in- och
utfartsväg tillkommer utifrån översiktsplanens förslag. Vi diskuterar redan nu
ytterligare parkeringar väster om infarten så i det långa loppet behövs en ordentlig
trafiklösning om det tillkommer ytterligare en In och utfart.
Kultur- och fritidsförvaltning vill gärna bidra med vår kompetens och vara en del
av det fortsatta detaljplanearbetet av Välsviken.

Mats Ahren
kultur- och fritidsdirektör

Anders Holmquist
utvecklingschef
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Fördjupnin
v översiktspt n tör Välsvike
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M iljönämndens bes.lut

Milj~föcvaltningea tj änsre..~kr·vei e k' ckas om yrtr c1e till
stadsbyggnadsnä nden med tillägget att Milj"-"näm (iP,n är orolig

r
lokal iser inge av bostad mråden söder m den föreslagna ranger a garden .
Förvahrjngen har i tj änste krivelse!1 ly:fl fram bu llerpr bl mariken. Nämnden viJI
beton~ a i det fo atta arbetet med den fördj upade översiktsplaneP. måste
bu erfrågan tas på allvar. "
Samm nfattn ing a v ä ren de1

Syftet med den fö, djupade ö·1ersiktsplanen är att få ett olaneringsunderlag som är
giltigt under lång tid och s0111 ger möjligheter att kapa en attraktiv och levande
stadsdei med hållbar in "kto.ing.
Beslutsunder la9

Milj ö ·rvaltninge-n tj än te ·rivelse den l Oa gusti201 6 .
t.a by gnadsförvaltning u amr dsbandl'n den 20 maj 20 16.
WSPs :niljökons
e be ·vrungden 2 maj 20 16.
tads gg ad för ltn ingens markan ändningskarta den l 7 maj 2016.
W Ps trafikutredning den 18 dece ber 20 l5 .
WS dag attenutredningden l4d cernber201S .
WSPs tr fikbu.llerkartläggning den 24 no mber 201S.
Yrka den
Chri t r Alnel ratt

yrkar i all ti ll rniJjöforvaltni gen förs lag med ti llägget att
Miljönämndeo är ,)rolig fnr lokali eringen av bostad områden öder om den
för -s lagna. ran c:rbangård..!n. örval 'ngen har i tjän teskri ve lsen I_', ft fram
bull r roble ma i en. ämnden vill eton a i de fo
rta arbetet med den
fördjupade översiktspl e
åst buJle rågao tas pa all ar.

Beslutet skic as till
tad byg adsförval ninge

Postadress M I öfmaltnlngen, 652 ?6 Ka1lslad Besowdres~: Samlr.'!Usbyggnadshuset, Gustaf LoveM gata 30 karlstad , e

Tal. 054-540 00 00 E-post mlljoforvaltnlngen@.k.irlstad se Org.nr 21 2000-1850 Bankgiro:40S-2213

sid 11 (2 I)

u

Post.adress MilJQförvallningen. 652 .ZS Karlstad BesOksadress· Samhäll
Tel 05"-640 00

oo

g nadsllus~I Gtrnal Lovens gata 30 ka !stad.se

~st m1IJofOM1lllliOgen@ arl~lad.se Org.nr: 212000 1850 Banllglro:405-2213

DnrMn-20 1 , 7J

Opl 132

sid 1 (1 0)

K RLSTADS KOMMUN

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljönämnden

Tjänisteskrivet .e 2016-08-10
Kari;,

ogt, 054-540 46 78

karin.vogl@kar'stad .se

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken
(Välsviken 2:1) - samråd
(

Dnr Mn-2016-1373

Opl 132

Miljöförvaltningens förslag
Översända miljöförvaltningens tjänste kriv !se om yttrande till
tadsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
yftet med den fördjupade översiktsplanen är att fa etl planeringsundeclag som är
giltigt under lång tid och m ger möjligheter att skapa e attraktiv och levande
stadsdel med hållbar inriktning.
Beslutsunderlag

Miijöförvaltningen ljän eskri etse den 10 augusti 2016.
tadsb ggnadsför Ilningens amrådshan Ung d n 2C maj 2016.
WSPs miljökons
en ~b skrivning den 20 maj 2016.
S ru:lsbyggnadsffrv ltningen markan ändningskartaden 17 maj 2016.
WSPs tratikutredning d n 18 decem er 20 15.
WSPs dagvattenutredning en 14 dec mber 20 l .
W · s trafikbullerkartläggning den 24 novemb r 2 i 5.
Yllerligare handlingar o
I a naturvård mns på: http://WW\ .karlstad. e/Byggaoch-bo/K mrnunens-planarbete/0 ersiktsplanering/Fordiupade-oversiktsplane.r/
Arende
I översiktsplan ( P 20 l 2j peka Väls iken ut m e~t viktigt omräde för u eckling
av ar stads östr delar. Syfte ed att göra en ordjupad över: iktsplan är att ta
fram planering underlag om är ak uelit under en längre Li peri d ·amt tar upp de
iktigastc aspekter
ör en fort ·att inr iktning mol en hållbar u veckling av
VäJ ;viken.

Målet är att kapa möj ligheter år en attraJ...1.i och levande stadsdel med handel,
bostäder. indusrr·, kontot ervice amr ti llgång till narnr h kultur. Vä l ik n ka
bi nda ihop me övriga ta sde tar. mar fi"r a_ a
täder h ve ksa.mheter ka

Posladme.s Råd lvnfngs- och

nio-;,1sa1e9iskll avdelningen, Saml'Tällsbyggnadshuset. 861 a Karlstad Be:sOksadress. GustaV Lovens ata 30 kartstad.se
re1. 054-54 0 00 oo E-pos karin.vogt@kartsiad.se Org nr 212000-1es0 Bankg ro . .ios 2213

Onr M:1-20 HH373

r Lär as samt k mm ;1 11 a i n m a till o h
i b)g andet b.. r ara att ta f l vara

Pa rall lit med den fö Jupade · er i planen har
bygg adsförvaJtn ingen i
u pdrag tt ta fram ytte ligar · tr detalj planer- en för en n a rangerban år eo
som ingår i r ~ 1-.. Tåg i t"d, en för n m koing
Väls iken han el mråde amt
en för bensinstation och cirkulationsplats

Tidigare ställning taganden c-m riksintressen och sky d av natur och , !tur:
Hela planomrade ingår i n in tresse för rörligt fril uft iv en1ig1. 4 kc1p 2 §
milj""bal en.
Östra delarna ingår i riksintre se för kulturmiijjvård enligl 3 kap 6 §
r iijöbalken.
l norr a vgrä as planområdet av E 18 och i söder asserar Värm lands banan.
vilka båda ingår i ri intres e för mmunika i0ner enligt 3 ap 8 §
m iljöbalken .
De östa delarna har även landskap bild kydd enligt l9 § narnrvårdslagen
gäl er i<lag gen m lag 19 8:811 om i:nfrranJe av miljöbalken).
Södra delarna o fattas av strandsk;dd på 300 m.
Tre områden inom område! klassas som klass IT - mycket högt naturvärde:
Aisteräl ens mynning, äls ikstjärnet samt området KroppkärrssjönT ro II k neberget.
K.arlsta kommun äger törre <lelen av plan mrådet. Ett mindre område söd r om
Kroppkärrs jön ägs · at lik om stö
delen av Väls ikens industriområde och
handel område. Värmlandsbanan ägs av Trafikverket.
Beb ·ggel. en ka utformas så att ontakten med K roppkärrssjön och Vänern tas till
vara å mycket som möjligt och att bebyggelsen ska ha araktär av hus i natur. dv
anpassas till naturen ch ta hän yn till friluft li et. Detsamma gäller for
väg y t m n i bo tadsområdena. Bostäderna ska byggas med varierand
upi:, låtel e o m och lä enhets torlekar med en Dlafldn i gav småhu . radhu och
flerfamilj hus. Lägre by&:,onader m 2-4 våningar ka ersträ as och kan
k mp letteras m d högre punkthus · m kan nyttja utsikten "ver Vänern U· r
oppkärr sj ·n. :·
ka oc
tas till kul urrninnen ocb fornlämnin.gar om
fin ns in n planområd t samt til kommunen äxt dling am verksamheten på
Km kärrs gård.
Föreslagna ytor för nya bostäder är området norr om samt nm Kropp kärr gård i
väster, på T ollkoneb rget i lultningen ner mot Kroppkilrrssjön samt Alsterberget i
oianområdets ö u-a del.
Inom planområdet or lås må industritomt r för sm åskalig industri, bland annat i
området m llan Tr llk neberget o Rä berget.
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Plane 01 · år att Väl iken handels
om varit ut å amrad u der våren .

råd" yg s färdigt enligt den detaljplan

D t a.knas idag ·on orsverk a b.eter i VäJ vi o. För att överbrygga
industri än.
i ann del .fore lås möjliglJeL till konto sver samhet, gärna med
pptin till o.iversitetet ängs El 8 och läng Välsviksleden ner mot \/äJsvikens
ållplats .
Proje ct:et Tåg i tid kommer delvis att å.verka området län.gsjämvägen i Vfilsviken.
Et , m .. tes år plan ras där för att öka kapaciletea å. Vännlandsbanan. Lä.ags
jämvägen e erveras även mark för en framtida bangard för att möjliggöra
byggnad av Karlstaås C genom att flytta god ha t · ge till VäL;viken. En
ba gård i Väl vi.kea öppnar även upp för möjli gheten till påran.slutrungar m'.:>l
Hed n o h Ör holmen.
1dag är det stora pr ble med köbil ing id · farten från El tiil handelsområd 1..
Planen föreslår därför att trafik.platserna vid Kr ppkärrsmotet och
ru e si etsm t t knyts iho av en parallel väg söder om El8 med ko plingar till
det planerade o tadsomräd t pil Troll oneberget cb läog
ppkärrsjön. Nya
tra klösningar med rondeller vid roppkärrsmotet samt Väls iksmote sk
underlätta trafikfl ödet. För att förbättra framkomligheten ytterligar iE t; 11
handelsområdec samt minska köbildningen föreslås n direkt anslutning från E 18
och in till cirkulationspla:tsea inne i handel området.

Från Unive it csmotet till Alstersmotet planeras en lokalvägs m ska för örja
planerade inclu tri- och handelsområ en läng El 8 samt det bostads mråde som
planeras på. lsterbergel. På Als·temäse öder om järnvägen planeras ett
bostadsområde som ska ås via å plan kilda pas ager över/under järnvägen samt
e toka väg strax öder om järnvägen som ka koppla ihop området med eden.
tt önskemål är att an rdna en regional knutp kt för kollektivtrafik i Välsvi en
där ·e · ka vara möjligt m d byten mellan stad bu s länsbu och regionala tåg.
Re enärema ska nn:a yta mellan olika färd ätt om bil bu s, cykel eller tåg. J
anslutning till bytespunkt r ska det även planer s för parkeringar för både cykei
och bil.
I plan-förslaget ingar att hitta en lö ning för en centralt placerad bytespun mellan
VärmJandstrafik och arlstadsbu s . D t har inte varit möjligt att hitta en perfekt
lösn ing med en bytespunkt utan två hållpla lägen föreslå en orr om och en
söder om E I 8 på Väl! viksleden. anslutning till des a planeras hållplatser för
Värm!andst.rafiks bussar längs av- och på.fartsramper p båda sidor om J8.
I kommunens strävan att kapa en hållbar stad genom nabb, modem
oll ktivtrafik plan ras karlstadsstråk om bygger på BRT (Bus Rapid Transit),
ilketska prioritera bus trafiken., till ex.empel gen m eparata körfält o h k.niska
lö ni.ngar asom signaJprioritering. Karlstads tråket kommer att nra ! -20
kilometer långt och gå från Bergviks köpcenter via. Jukhuset re ecentrum,

~ 11:t2
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raden, Rud, ron parken till Väl:i
• vai fcar miom.

ensjärnväg tation. Bus ama s a i

Det finns i dag cykelväg läng Välsvi ksled
om leder upp mot uni ersitetet och
Kr nopar en och passerar un er E l 8. Stra · ·öder o k r tingeo
äts iks ede l/Räv rgs äg n anslut r n fil en g ng- ch cykeltunnel om för
vidar in i andel mrådet. n gäng- och cykelväg väster om h delso rådet
fl'rbinder :( ronoparki n med Välsviken band
mråde, samt öv
•dena vi d
Räv rget samt Trollkone get, en rn t!n ol kild kor ning.
(

De1 finns två fina vandrings( der inom omradet - Kroppkänsieden och

_Frödingleden som har sin sträckni längs K.ro pkärr sjö , upp på
Trollkone berget tängs Väl :vikstjärnet och upp mut A ters errg d.

(

Välsviken omgärdas av mycket vatten, i öder Vänern, i väster Krop kärr sjön, i
sydväst Välsv ikstjärnet och Kroppkärrsbäcken som rinner mellar: Kroppkärrs Jön
och Vä1svikstjärnet. en enaste statuskla s · gen för samtliga sjcar och
attendrag gjordes 2009 i enlighet mecl EU:s ramdirektiv för vatten.
K:rop kärrssjön, oppkärrsbäcken samt Hammarö Jön uppnår måttlig ekologisk
status medan I erälven har otillfred ställ.ande ekologisk status. Ingen av
vattendragen uppnår god kemisk status främ t på und av kvicksilver och PBDE
(polyb1 mera e difenyletrar till exempel flamskyddsmedel). Enligt ;:ilanftSr laget
ska v ttenstatusen inte försämras i och med exploateringen.
Pl nio slaget anger att nya utjämningsmagasin, helst i naturliga lågpunkter, ska
anläggas inom mrådet för att kunna ta hand om stora mängder vatten. etta ska
studeras mer detaljerat i amband med framtagande av nya detaljplaner och
äkerställas innan explo tering av området. Allt dagvatten bör etraktas som
tbl."orenat och nödvändigt a1t rena innan det når rt."Cipienten.

(

För att inte filrsämra vatten.kvaliteten på de recipienler om har avr · ung ån
planområdet gäller följande: id nyb ggnatiou , ka miljövänliga material 1.nvä.nda
h tö(Te byggnader bör ha gröna tak, dagvatt o k avledas via gräsytor och
ackdik.en och fördröjas inom kvarter~mark. Innan dagva et år en reci pient bör
det rinna genom ett meandr n ed·, e alternativt ta omh nd i
sedimentationsdammar. m det mns ytor där betydande föroreningsmängder kan
uppstå i dagvattnet bör lokala r ningsanläggningar in talleras, till exempel
oljeav kiljaie.
··dra delen av området- finn risk för över~ ämning och områdena för bangård
och dubbel pår amt infatt till södra Väl.sviken är särskilt utsatta. Del före lås art
des a områden amt evemuell be ygg I e inom ri kLon
ka
ö ersvämning säkras
!

Plan mrädet innehåller m cket berg h 'prängning mmer att ske. D t ·reslå
att en planering bör k så att o ödiga transporter kan widvikas. Bebo av
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ergkro s dr utfy Unad finns

·b tillirlliga upplag för bergkr

k

·2016- 1:ITJ

därfb

behövas.

iil.sv · leden är sannolikt förore at. f sydvästra delen 1ar det
1
·re g. ! oror et finns id en
tvät all. en däck- cli la bii · erkstad am en Llie · lsta: ·on. e ut m mns e
å eri företa samt en bilverks d där och området har därf r pekats m om ett
potentieJit ffi rorer at områd a lä.osstyrelsen.
m

et söder om

ti igare fun nits ett avfal l - och atervinn

planom ·der finn. en plantskoia amt en f d hande lsträdgård ch marken är
med stor sannolikhel förorenad av bekampn ingsmedel och olj a. Områ.rle~ har pe
ut som ett po ntiellt förorenat område och klas ats sorn ris ·k as 3 m!\ttlig risk).

!nc, 1,1

(
I

Andra p ten iei t förorenade markområd · är området där
renhållningsvorksambet är el ·gen. Uppgifter finns 0 m att de eventue1lt
förekommit mass antering där. Masshru teriog kan även ha .förek:ommn pä
fastigheten Välsviken 2: 1. Vid markundersökn ingar som gjordes i anslullling till
p anerad yggnation av rötgasan läggning på eden upptä ktes för höjda halter a,
metan. Marken längs järnvägen kan också vara fororenad av kreo ot.
Luftkvaliteten mäts edan 1985 vart femte år i Karlstads kommun genom analys av
meta'. ler i mos a. Halterna av några m taller kv"cksilver, ko par, zink och järn)
har ökat någo mellan provtagningarna 2005 och 20 l 0 efter at generellt ha minskal
under idigar mätperioder. essa förhöjda haJter beror sannoli inte på n·· heten
·11 Hedenver et, som däremot bidrar til! utsläpp av till exempel Lungm tall r och
r urande äom , vilket innebär att ett s ddsa stånd mot bostäder på 500 meter
krä s . Av åndet från öre lagen bostad be ggelse är c irka 1,5 km och utsläppen
till luft anses därfö1 försumbara.
En e entuell bi gasanläggning på ede n kommer inte att me föra några
häl oriskermen därem t 'an i ktstömingar uppstå. T rafiken från Väl il<sleden
amt B18 mecifb.r iSläpp av x,r reningar s m koldio. id me
och k ävedioxid.

(

I nuläg t är området bullerstön ch planforsla.get innebär att av tändet mellan
bostäder och j äro äg am äg kommer att minska och bidra. ti Il högr Uudni åer.
nligt beräkningar a W. P Akustik ö er krids en ekvivalenta lj udnivån 55 A i
de flesta av hosta sområdena upp till 100-200 meter frå angrän ande ägar. Vid
byggnation är de vilctigl alt hålla riktvärden f< r buller ch det k mm ratt ställas
stora krav på u ormni ng av bostäder.
En återvinnings tati n i området saknas idag och en dan ska placera centralt i
Väl vi en handel m e, fore des i trax norr om hand !$området, infll 1

G mensamma vfaU s- och käl l oneringsiösningar bör eftersträva får
.Ou adsområdena och hela ormåd t ka var väl tillgängligt. för renhållninge
reda ordon. n kretslop sgaUeria kan an äggas inom området 1Jå plat för
indushimark.
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Miljöförvaltningen

ynpunlct-er:

JlÅLLBA lffVECK..L.lN" - MOBJLD

MANAOEMEN (M:M
Inom planerade bostadsområdena vid
oppkärrs • d, Tro llkoneberge~
terberg och Al emäset finns m·U Jighet a inom 50 m avs nd få till 0 ng till
ko ilektivtra:fi gång- ch cykelvägar, bil o ler amt bilparkering uta r·r området.
Vägutby&,onaden kan då minimeras. Varj e km ny väg som byggs inom
bosta samråden alstrar mer trafik.

Karl tad kommun har agit fram ett förs lag til l en ny, effektiv och -fl x.ib
pmi-.e · gsoor.m. För att den ska · Wl a genomföra i framtiden är aet viktigt att i
planar et I m ~d Välsviken re.::lan nu planera för hållbara resor. lven om
parke · g no en gäiler m vägledo'ng vid detaijplaneläggning och som kra vid
bygglov är det viktigt att lyf::a frågan edan i FÖ P.
(

Under ru ike (}ator och trafik är det bra att ha me några åtgärdsförs ag som
gynnar den hal bara stadsd l~n om man be lyser i planbe kri ningen sid 4
tgärdsförslagen kan vara:
Mobility Management (kunskap samt bra ex.empeJ finns hos
transportrådgivningen )
Promenad- och cy kel taden/D n goJa gröna tade ta ara på och lyft
fram mera a de värden som fi nns idag).
Skriv om den balanserade bi ltrafiken och hur det kan gynna
tillgängHgheten säke eten attraktiviteten, ekologin, hälsan ·h
bullersituationen. Ett balan erat 1.rafiksystem innebär i pr·ncip att de andra
trafikslagen måste ut ecklas pä biltra:fikens bekostnad.
Ta upp den effektiva och flexibla parkeri ngsoorm s ro Karlsta kommun
håller på ta fram. Den uppmun ar till minskad bilanvändni.ng och den ör
och ska användas.
Ovanståend b rde även tas upp ·om ors lag lill buller om finn
fi nnu lerat på sid . 68 e er m det planerade bostadsområdet söde om
j ärn ·ägen är tillräckligt utsatt av bu ller fnln. j äm ägen oc erksamhe en
kring den . Färre bilar, indr bul ler!
Andra synpunkter och underlag om kan förstärka FÖP Välsvik.en
Ett av de ö ergripand mål n för planeringen är an apa förutsättn ingar för en
håll ar samhällsutveclding. Som ett le i den målsättningen kan man välja att
särskilt belysa viUkoren fö r :tållbart resande. ftersom Väl ik.en ligger en bit ifrån
nadskäman, kan det omma att bl i en bilberoende ta.ds el. Det beh.. s där år ett
underlag som beräknar vilka förutsättningar för hållbarare r m a temaiiva
utbyggna mrå en i Välsvik n n rar. Vidar behö s MM-planer eiler
m bi litet trategi för Välsviken. rqje
hållbart resande i ett äxande Värmland,
som finansieras av Kar tads kommun, killl vara ett stöd för framragaing av ett
likn n . unde la .

H L
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När en n. tadsdel planeras -r del · tigt att redan å ett tidigt tadium titta på
möjlighet
bygga en radsdel som är ·äl gen mti!:nkt hållbarhetsmässigt. D r
gäl kr d Is mobiJity manag I nt m nocks hur fastigheter byggs och ut.fonnas
ocl hur marken utnyttjas. ~ Ila pekter pli åJlbarhel - ekologi
ociah och
ekonomiskt - m t beaktas i samhällsplaneri11 n.
,tt ätt att ut ec la t.adsdele11 Välsviken i håll ar ri ing och få ,isionema orn en
hållbar samhäl.lsu veckling att bli ve 1ighet är att cte l;a i programmet Chylab
Action program inom Sweden reen Building C uncil, SGBC) som "går ut på att
dels få stöd a,, experter inom process .. rning och et dela kunskap ch
erfarcnhctor med andra medv erkandes adsutveckling projekt". Mer information
finns på: \1/Ww.sgbc.se

(

Il(
KOL EKT
Samtliga nya bostadsomr en som plani,ras b/)r integreras i kollektivtrafiknätet och
en '"grön resplan" bör åärför tas fram för phmområdet.

G
G-OCHC
EL
Flera eya gäng- och cyke s ·åk fino i plane men de bör komplettera med
ytterligare stråk:
Alsterberget/ Alstemäset - en gång- och cykel väg bör följa den p aoerad huvud äg
om finns skissad genom de två ~o tadsororådena., aJtemativt rsätta den enligt
synpunkt ovan,
Trollkoneberget- er gång-och c kelled bör följa den bil äg som planeras
al ema 'vt
ärta den enligt synpunkt ovan från Kroppkärrsmotet till
Trollkor.eberget fram lil! anslutande kelväg österut..
Sommarcykelled - på kartan ö er mackan ändning b nämns cyk..,11 den från Heden
tia Alster som sommarcykeUed. Miljöförvaltningen ans ratt den bör göras om till
en vimerc kelled för främst b ende på Als er er et/ Al temäset och ö terot.

B LLER
M·· gd n fordon per onbilar ch tun traGk, som trafikerar E18 är omfattande oc
trafik ilirekommer under en

\

or del av dygnet eftersom E I 8 är en nationell
trafikled. Trafiken bidrar med höga bulle ivåer om ligger om en bullermatta
längs st ra delar utmed E 18. Miljöforvaltningen har tagit emot mycket kla omål
från boende i närheten a E 18. Det är ckså den trafikled scm under årens I pp
föranlett mest ldagomåJ på trafikbuller från boende.
WSP A u tik har 01 d anle inga den fördjupade ö er ik plan n för Väl il<en
beräkna hur stor bullerpåverkan är från ä ar och jämv" för planerade
bosladsområden. e bedömningsgrunder som til ämpas i utvärderingen är ljud.krav
utomhus för bostä.d renligt förordningen P'S: 2015:216.
Utr dningen ån W P vi ar att trafikbull mivåema ö r krider riktvärdena foom
tora delar a föreslagna
tad mråden id fä ader och tepl er. R ultaten
re<lovi as i en ammanstä.llning för områdena 1-8 med avs ende på
ekvivalentni åer från väg och järn äg ch maximalniv er från järnväg. Den

akruella redovisningen tar inte hänsyn till effe tema a k mmande b ggna rs
kärmning a tr- fikb Jler arför d oi åer som redovisas b döms ara högre inom

O?t 1:12
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' fters

riktvärdet för ekv iva e tn ivln v·d fasader över krid r 55 dB !.\ måste
v bostadsrumm n i en L,o tad då vara
vänd 1:!0 t en sida där 55 dBi', ek vivalen tnivå i c öve · rid vid fasaden. Vidare å
m
c å minst hälften av
rumme:1 ara ··oda mot en i a där 70 dBA
m ima.l lj u nivå ime ö erskrids mellan kl. 22 .00 o h 06.00 vid fasaden.
J

nlig1 förr:irdning n därfi'r n i r

· me,

De övers iktliga ::,ullerkartläg ingen beskriver bullersiwationen för områdena
utan a redovisa några förslag i n:.11ä1:,et på bull rskydd åtgärder utmed vägar och
järnväg.
Miljöförvaltningen anser att när det gäller trafikbuller så ska 'nri ·tning och
ambition för planerade bostäder i älsviken vara att i så stor utsträckning som
mö"ligt u pfylla riktvärdet 55 dBA ekviva lentnivå vid fasad. Riksdagen I ar angel
flera riktvärden för trafikbuller v ilka inte bör övers i a vid nybyggnatio av
bostäder. xempel på ert sådan värde är e ivalent ·v n 55 dBA vid fa ad,
(dygn medelvärde). I det fortsatta planarbetet behö ,er man i orsta l1anct därför
under öka möjliga r:iå läm liga kyd $åtgärder för att begränsa ljudu redni g n
från ägar och järnväg till bostad områdena vilket till exempel kan utföras med
skännar och/eller vallar. För att områdena ska få godtagbara bullerf'orhålJanden
behöver ommunen dessumm också tillsammans med bygghemu- ägga stor vikt
vid ocb detaljstudera placeringen av bygguader, val av hustyper, fasad- och
lägenhersutformningar med mera om då egleras med hjäJ av plan- och
egenskaps bestämmelser.
:rtt ä att också begrän a ljudutbredningen i nordöstra delen av området kan vara
att uppföra ammanhängande byggna er som inte innehåller boslä:der tmed E 18
vi lka då kan fungera som b 1L lerskydd för bakoml iggande bostäder.

Bostads mråde s .. der om järnvägen med det läge som df;t redovisas i den
fr rdjupade översikts lanen an ligga för nära det framtida rangering om.rådet med
tanke på r·sken för störningar från verk ambeten. Rangeringsområdet kan bli en
erksa hel där upp ommet buller ka bedömas som externt industribuller.
Mi!jöfö altning n an ·er därför art lokalis ringen av b I somr d t behöv r
noggrant builemtredas i ett fortsatt planarbete för att finna lämpliga skydd a tänd
med tanke på stömin_g riskerna från en rangering erksamhet.
\

Miljöförvaltningen an er att om inte tillräckliga skyddsätgärder som till exempel
vallar o h bullerplank idtas för bostadsområdena för att begränsa trafikbuller
bör man unde öka vilka skydd a tånd m då kräv ro llan bostad mråd n cb
ägar och järnväg for att klara förordningens bullerni er för utomhu miljöer. De
kan innebära att b täder I kali eras längre ifrån ägar och järnväg ilke då kan
medföra att antalet städer so blir möjliga att exploatera ino Vä.ls iken
b gränsas.

Ö rigt
äJs iksieden är en iktig led i trafiksysteme mot E !8 för cL n tunga trafiken Lill
och fran industriområdet Örshol en. Trafikmängden förväntas öka '1är den nya
Elver msbron blir utford me llan Örsh lmen och amberget. äls ik leden om
transportled far t aga transporter är därför iktig att säkerställa i cL :t fi matta
planar etet. Planeringen i Väl vik n måstes e så att man int försämrar
framk mligheten fö den tu a tr ken på Väls,. ik le en. n tung trafik
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fo t ' ätt.n ingsvL och he l ·1 i ökad takt 1äljer altem a ivet Väl vi :;leden i tället
Örsho ln sleden är angeläget med tanke på idag b llerut atta bostäder tmed
Örsholm led n.

r via

Str · ·öder m p lanområdet ligger ett större i dustriområde med mer eller indre
t"rande verk am 1 L Å en de planerad
gerbai gärd.en kan inne ära b !ler
som kan la a · om industribu lle .
ssoto plan as ett 1Jråde fik
verksamheter i centr a Väl.sviken, väster om handels rnn\det. om kan komma a
med ra ökat buller. Milj öfl'rvaJtni gen a ser att d tta bör eaktas o h att n
bullerutred ·ng med avseende på industribuller därför bör göras för aktuella
bostad områden.

AV /\IL
Det är av största vikt att en plats för en ny åte inning.sstation prioriteras i
omedelbar närb.et till handel om radet. Detta bör äkerscällas i FÖP för at. inn:
- hamna mellan stolarna.
En ny kommunal återv inning central kommer annolik att behöva i framt iden och
det bör planeras för en ny sådan, med fördel kombinerad med en
krets loppspark/kr t Ioppsgalleria. Att bevaka lämplig mark för detta bör prioriteras
i plarteringsarbe-ret med Väl vikeu.
Gemensamma källsoneringshus/återvinningshu /återbruksbodar bör gärna placeras
id infarte till bostadsområden för att minska trafi blan bostäderna.
Vidare ska u mmen för källsortering vara stora no_g fur a1t ro ··ta dagens åväl som
morgondagens ökade behov av källsortering samt utveckling mo irkulär ekonomi
med ök uts ering, återbruk et . De ska också vara lättiligäng iga och attrakt' va
för boende och verksamma.

ss
Planen före lår att tillfälliga upplag för ma hantering- kan

ap . Detta kan
innebära torn roblem med damm och buller när massorna ka krossas. Det är
därför viktigt tt denna hantering er så långt 'från bo täder som möjligt under
byggpr
sen.

ÖRORENlNGAR
· oreningar forekommer ann likt där det tidigare funnits en
handelsträdgård. Skulle m
or reningar påträffas där eller på andra ställen där
bostäder planeras skall tiUsynsmyndigbe kontaktas nligt Miljöbal en 10 kap 11§.

•R 1
Ett·· rgripande mål för ·arohällsplan rin en är att ' apa förutsättning för hallbara
al rnativ. t in ka förbrukni gen av energi och hitta nya lö ningar för en
hållbar energiför örjn ing biir allt iktigare. Nya bostad hus samt verksamhets- och
kontorsb ggnader bör därför uppfylla höga krav på energieffekrivitet och det är
ön ·· a under älta för framtida solkraftinstallati ner med av eende på land
anna taken utfi nnn ing placering och kuggning. G önstrukturer ch mikroklima
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kan medföra ett min kat behov a kyla i ett framtida varmare klim
ses om en håll barhet a, pe s m Mr beaki.as i planar etet.

Mir öförvaltnin

har · get i övrigt att erinra.

ele a B rg
förva!tn i.ngsdirektör

(

Beslutet

kickas till

Stadsb ggnads örvaltningen

Britt Carlsson
avdelningschef

och kan därffir
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN
Protokoll 2016-09-21
Dnr

SEN 2007-63

§16
Fördjupad översiktsplan Välsviken
Dnr TFN-2015-301

Dpl 60

Teknik- och fastighetsnämndens beslut

Godk5ima upprä ttat förs lag till ttrande över fördjupning av öv rsiktsplan för
Väls viken med tillägget:
-Kommande area lbe hov fö r ran gerbangard vid Välsvikens noggrant måste värderas
och vara väl tilltaget, amt inarbetat i slutlig FÖP.
-Vid förläggnin g av cykclväg mellan Välsviken och Kroppkärr noggrant värdera
både ytan vändning, trafiksäkerhet och ykeluppl evelse. Förläggning av cykelvägen
i nära anslutning till El8 kan ris era d båda sistnäm nda .
-Planerna på att förlägga Hammrö trafiken in- och utfart via Väl vikensleden
måste beaktas och arbetas in i FÖP för området före slutligt fastställande.
Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnad ·förvaltningen har upprättat förslag till "Fördj upning av översiktsplan
för Välsviken" med tillhörande MKB (miljökonsekvensbe krivning) och sänt ut
förslaget för samrådsyttrande. Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att ta
fram ett planerings under1ag som är aktuellt över en längre tid och som tar upp
väsentHga äm nen för en fortsatt god och hållbar utveck}j ng av Välsviken.
Fördjupningen ska ligga till gmnd för kommande detaljplanering i området samt ge
svar på en framtida inri ktn ing- kring strategiska frågor.
Beslutsunderlag
Teknik- och fastigbetsförval tni ngcns tj än. eskrivelsc den 5 september 2016.
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteyttrande den 5 september 2016.
Plankarta.
Samrådshandlingarna fördjup ning av öv r iktsplan för Väl viken.

Postadress: T knl~- ooh fastighilts förvallnlngan, 651 84 Karlstad B~oksadress: Samhallsbyggnadshu s.el, Gustev Lovnns oa,la 30 Webb: k rl&lad,se

Tal: 054 - 540 00 00 E-post: !elmlkbc!i faB!lghelsforvaliningen'@l@ lirtad .se Org .nr: 212000-1850 PlusGiro: - - Bankgiro: 405-2213
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Yrkanden

Göran Karlström (L) yrkar bifall till teknik- och rastighets f<irvaltnin gens förs la g till
yttrande med tillägget:
-Att k mmande arealbehov för rangerbangån.1 vid Vä lsvi kens noggrant måste
vä rderas och vara väl tilltaget, samt i.narbt:tilt i slutlig FÖP.
-Att vid förläggning av cykel väg mellan älsvikcn och Kroppkän- noggrant värdera
både ytanvändning, trafiksäkerhet och cykelupplevelse. Förläggning av cykelvägen
i nära anslutning till E 18 kan ri kera de båda si · nämnda.
-Att planerna på att förlägga Hammrö trafikens in- och utfart via Välsvikensleden
måste bea ktas och arbetas in i FÖP för området före slutligt fastställande .
Ander Tallgren (S) yrkar bifall till Göran Karlströms (L) yrkande.
(
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförva ltningen
Ingegerd Karlsson , teknik- och fastighetsförvaltningen
Fredrik Nilson, teknik- och fastighetsförva ltn ingen

(
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2016-09-21
Ärende

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken,
sam rådsyttrande
Dnr TFN-2015-301
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Ärende

Teknik- och fastighetsnämnden har givits möjlighet att framföra synpunkter genom ett
samrådsyttrande på stadsbyggnadsförvaltningen förslag till fördjupning av översiktsplan
för Välsviken, Karlstads kommun.
I kommunens översiktsplan (ÖP 2012) pekas Välsviken ut som ett viktigt område för
utveckling av Karlstads östra delar för så kallad blandad bebyggelse. Området är idag
utbyggt med strategisk infrastruktur samt handels- och industriområden. Den
huvudsakliga ytan består av obebyggd natur i bergig och skogig terräng med utblickar
mot Alsterdalen, Vänern och Kroppkärrssjön (Alsterdalen ligger dock utanför
planområdet). Välsviken ligger i närheten av universitetet och åtnjuter direktkontakt med
såväl Vänern som Kroppkärrsjön.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är
aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en fortsatt god och
hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för kommande
detaljplanering i området samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor.
Planförslagets vision är att en ny hållbar stadsdel skapas innehållande uppåt 1500
bostäder fördelade på 50 hektar. Lika mycket mark, 50 hektar, föreslås för kontor, handel
och industri. Planområdet föreslås bestå av 90 hektar natur. 25 hektar mark avsätts och
reserveras för järnvägens utveckling och 45 hektar finns för övrig infrastruktur.
Kvarvarande 90 hektar upptas främst av befintliga handels- och industriområden.

Teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter
Teknik- och fastighetsförvaltningen har nedanstående synpunkter angående
förslaget:
Infrastruktur
Finansiering av föreslagna åtgärder avseende infrastrukturen ryms inte inom
projektets exploateringsbudget vilket innebär att medfinansiering utav externa
parter är nödvändig.

Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress· Drottninggatan 32 www.karlstad .se
Tel 054-540 00 00 E-post: forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 5695-7244
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Kommunal service
I samband med att staden växer ökar också behovet av kommunala verksamheter
och service. En helt ny stadsdel med uppemot 1500 bostäder generar utöver
förskolor/skolor bland annat boendeplatser inom missbruksvård, socialpsykiatri,
unga vuxna, våldsutsatta samt ensamkommande barn och unga. Vidare behövs
platser för äldreboende, LSS boende samt idrottsanläggningar och
kulturverksamhet.
I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Välsviken nämns enbart behovet
av förskolor/skolor, att yta för detta behov ska tillgodoses inom de delar som
benämns som bostäder. Flera av de ovan beskrivna boendena i stycke två går under
beteckningen B men kräver i vissa fall större markareal och bedrivs i
gruppboendeform.
Vad gäller idrottsanläggningar så ska det enligt Karlstads kommuns policy finnas
en större idrottsplats inom 2,5 km och vara 300 meter till spontan idrott,
näridrottsplatser och spontanlek. Yta för detta har inte beaktats i förslaget.
I FÖP:en står bland annat följande "Miljön kring Kroppkärrs gård kan på sikt
utvecklas med bostäder. Befintlig byggnad har ett kulturhistoriskt värde och bör
finnas kvar och kan utvecklas till ett besöksmål. Miljön kompletteras med småhus
och radhus i två plan, marken närmast koloniområdet bör hållas öppet och
tillgängligt för att det ska finans en möjlighet att nå ner till vattnet."
KroppkäITs gård utgör i en av teknik- och fastighetsförvaltningens viktiga
utgångspunkter för stadens drift och skötsel. Vår utförarverksamhet har medvetet
koncentrerats till två platser, Miloverkstaden och Kroppkärrs gård, för att
effektivisera verksamheten. För närvarande sker en omfattande ny- och
ombyggnadsprojektering på Kroppkäm gårds befintligt område där ca 60 personer
har sin utgångspunkt. Det är viktigt att kommande bostadsbebyggelse,
verksamheter och vägdragning inte hindrar den kommunala verksamhetens
utveckling.
De kommunala behoven måste omnämnas i den fördjupade översiktsplanen så att
dessa verksamheter ges utrymme och planeras för i kommande detaljplaner.

Trafik
I arbetet har gående och cyklisters möjlighet att korsa Välsviksleden diskuterats .
Utformning av passager kan lösas i kommande detaljplaner, dock bör det
uppmärksammas att det eventuellt kan bli en konflikt mellan en planskildhet för
gående och cyklister och den dagvattendamm som föreslås mellan Välsviksleden
och befintligt handelsområde.
Det är värt att notera att de simuleringar som gjorts räknar trafik under vad som
antas vara månadens mest trafikerade timme, problemen finns således bara i
högtrafik. Köbildning på de kommunala gatorna är generellt inget problem, det kan
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möjligtvis skapa problem med upphinnandeolyckor om bilar kommer med för hög
hastighet. Det största problemet här är när köbildningen växer ut på det statliga
vägnätet och på E 18 som har stort behov av framkomlighet. Trafikutredningen
nämner att övergångsstället på handelsområdct bidrar till ytterligare köbildning.
För att få ett handelsområde med möjlighet att röra sig till fots mellan affärer bör
det dock vara kvar, ett förhöjt övergångsställe är också ett krav i detaljplanen för
handclsområdet. Eftersom det finns risk för köbildning vid fler tillfällen än i
maxtimme föreslår enheten/förvaltningen att ett intensivare arbete med
Trafikverket kring genomförande av åtgärd bör ske nu. Förvaltningen jobbar också
tillsammans med Trafikverket med ny trafiksimulering för hela Karlstad, ett arbete
som kan ge resultat tidigast efter årsskiftet 2016/2017.
Det är också värt att nämna lite kring trafiken på Välsviksleden. Mätpunkten ligger
-600 m väster om cirkulationsplatsen och är påverkad dels av handclsområdet men
kanske ännu mer av verksamheter på Örsholmen och Heden, då stor del av trafiken
troligen ska till El 8. Det är också värt att notera att trafiken mellan år 2007-2010
låg på 4700 fordon/dygn och under åren 2012-2015 på- 5700 bortsett från 2013 då
trafiken låg på 6 300 fordon/dygn. Under tiden som handelsområdet byggts ut har
alltså trafiken ökat med -1000 fordon, dock oklart om ökningen även har med
annan verksamhet att göra. Denna trafik står heller aldrig i de köer som blir mot
El 8, den har dock företräde i cirkulationen och hindrar därmed fordon norrifrån att
komma in i rondell och handelsområde.
Naturvärden

De naturinventeringar som genomförts i området har visat att delar av planområdet
är av högt respektive högsta naturvärde enligt STS standard för
naturvärdesinventering. Gränserna för bebyggelseytor har dock till största delen
ritats innan resultatet från ProNaturas naturvärdesinventering fanns tillgängligt.
Arbetsgången bör vara att samtliga utredningar som behövs för planarbetet
färdigställs innan planförslaget ritas färdigt. Teknik- och fastighetsförvaltningen
anser att man i planen bör ta större hänsyn till den naturvärdesbedömning som
gjorts och justera gränserna för några bebyggelseytor.
För att de höga naturvärdena i området ska kunna finnas kvar skulle det vara
önskvärt att i största möjliga mån undvika exploatering av områden som i
naturvärdes inventeringen fått klass 1 (högsta naturvärde) eller klass 2 (högt
naturvärde), dvs de områden som på kartan som visar naturvärdesklassningen är
mörkt respektive ljust gröna.
Exploatering av den nyckelbiotopsklassade skogen på Alstersnäset bör absolut
undvikas. Det bör också markeras på kartan över naturvärden vilket område som är
nyckelbiotopsklassat. Anpassningar för att minska påverkan i delområden med
klass 2 bör också kunna göras t ex vid Rävbergets västra del där industriområdet i
nuvarande förslag går in i en liten brant med ädellöv. Söder om järnvägen finns
möjlighet att omfördela bebyggelsen så att den i större grad placeras inom
skogsbestånd med klass 4 (visst naturvärde) som är orange på naturvärdeskartan,
och i mindre utsträckning gå in i gröna områden. Förutom att bebyggelsen går in i
en del av det nyckelbiotopsklassade området på Alsternäset är den största påverkan
på höga naturvärden att bebyggelse planeras på delar av Trollkoneberget.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen är medveten om att man i denna del försökt
anpassa bebyggelsen till bergets natur- och friluftsvärden och att man i tidigare
förslag hade planer på mer omfattande bebyggelse på Trollkoneberget. Om
kommunen vill ha en exploatering av denna omfattning på Trollkoneberget anser
teknik- och fastighetsförvaltningen att nuvarande placering av bebyggelseytan är
den bästa. Planens påverkan på naturvärden skulle dock minska om denna
exploateringsyta minskas.
En ny väg och GC-väg är inritad i planförslaget parallellt med El 8 mellan
Kroppkärr och Välsvikens handelsområde. En smal remsa natur lämnas mellan E 18
och den nya vägen. Denna remsa är för smal för att kunna användas till något.
Teknik- och fastighetsförvaltningen förespråkar att om möjligt flytta den nya vägen
och GC-vägen ännu nännare E 18 för att minska intrånget i naturmarken söder om
de nya vägarna.
Frilufts- och rekreationsvärden

Planförslaget innebär en stor minskning av naturområden, vilket i viss mån
begränsar möjligheten till friluftsliv i ett stort sammanhängande naturområde.
Teknik- och fastighetsförvaltningen anser dock att tillkommande bebyggelse är
planerad med bra hänsyn till rekreation och friluftsliv. De mest värdefulla
områdena för friluftsliv - Frödingleden inklusive stor del av Trollkoneberget och
Alstemäset samt Rävberget och "tysta dalen" sparas som natur, vilket är mycket
positivt.
Den största negativa påverkan på friluftslivet utifrån planförslaget är placeringen
av en ny rangerbangård. Beroende på slutlig placering och utbredning av
bangården kan upplevelsen på en del av Frödingleden komma att påverkas mycket
negativt. Det är av största vikt att Frödingleden får finnas kvar som ett grönt stråk
mellan Karlstads tätort och Alsterdalen, vilket är mycket viktigt att ha med sig i
den kommande detaljplaneringen för bangården.
Grönstruktur

Fyra sammanhängande stråk med naturmark, tre i nord-sydlig riktning och ett
utmed Vänerstranden, sparas enligt planförslaget. Det är positivt att tänket kring en
sammanhängande grönstruktur på landskapsnivå finns med i planen. Dessa stråk
kommer, som planen också beskriver, att vara till nytta för växt- och djurarters
spridning även om det i nordsydlig riktning finns flera barriärer för människor. Det
östligaste stråket är dock mycket smalt i den mellersta delen, så det är frågan om
det kommer att fungera som en korridor för vilda djur. Stråket bör breddas något
och den gröna ytan koncentreras till ena sidan av vägen, så att det åtminstone på
ena sidan vägen finns ett sammanhängande stråk med minst 30 meters bredd.
I miljökonsekvensbeskrivningen finns några förslag till åtgärder för att undvika
eller minska miljöpåverkan. Ett av dessa är ett förslag om att inarbeta ytterligare
något grönt stråk i öst-västlig riktning för att minska konsekvenserna som uppstår
till följd av att naturmiljöer fragmenteras från varandra. Teknik- och
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fastighetsförvaltningen tycker att det är bra förslag och att rnan bör inarbeta det i
planen.
Förutom att man sparar natur i storskaliga stråk bör man också tänka på att
människor bör ha tillgång till olika typer av grönområden - natur och parker (både
för lek och för avkoppling) samt att grönområden bör finnas nära bostaden. Det bör
i planen finnas ett resonemang kring hur man ska planera grönstrukturen inom
ytorna för nya bostäder, så att målsättningarna i miljö- och klimatstrategin och
grönstrukturplanen som är under framtagande uppfylls. Den politiskt antagna
målsättningen är att alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre
grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd
och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.
Strandskydd

Gällande strandskydd så anser teknik- och fastighetsförvaltningen att 100 meters
strandskydd vid Kroppkärrssjön bör respekteras. Ytan för bostadsbebyggelse vid
Kroppkärrs gård är i nuläget placerad ca 20 meter från strandlinjen där den går som
närmast. Teknik- och fastighetsförvaltningen har planer på att, utifrån teknik- och
fastighetsnämndens beslut i mars 2010, undersöka om Kroppkärrsleden kan dras
om till att gå nere vid stranden i detta område och på så vis utveckla allmänhetens
tillgång till detta avsnitt av sjöstranden. Teknik- och fastighetsnämnden begärde
också efter beslut i nämnden i mars 2010 hos stadsbyggnadsnämnden att ett
område kring Kroppkärrssjön, där bland annat Kroppkärrs gård och delar av
Trollkoneberget ingår, skulle reserveras för allmänna ändamål, huvudsakligen
rekreation och naturvård.
Långsiktigt skydd av natur för naturvård och friluftsliv

Ett av målen som anges för den fördjupade översiktsplanen är att "säkra och
tillgängliggöra natur- och friluftsintressen genom att bevara och i vissa fall
utveckla värdefull natur och stråk". I miljö- och klimatstrategin finns ett mål som
antogs av kommunfullmäktige 2011 om att skydda ytterligare 1000 hektar skog av
värde för naturvård eller rekreation senast år 2020. I remissversionen av
naturvårds- och friluftsplanen pekades Trollkoneberget och Alstersnäset ut som två
skogsområden som har reservatskvaliteter, men eftersom de ingår i ett
stadsutvecklingsområde enligt ÖP 2012 och planering av området pågår placerades
de i kategorin "utredningsormåden". När en fördjupad översiktsplan för området nu
tas fram anser teknik- och fastighetsförvaltningen att man samtidigt bör fastställa
att kommunens intention är att ge de delar av Trollkoneberget och Alsternäset som
bevaras som natur ett långsiktigt skydd som naturreservat. Den exakta
avgränsningen av reservaten och beslut om bildande av reservat tas lämpligen när
detaljplaner har tagits fram för de berörda delarna.
Tillfartsväg till åker och betesmark vid Alsters herrgård

Söder om Alsters herrgård finns åker- och betesmark med en betad strandäng. Det
öppna landskapet är mycket värdefullt både för upplevelsen och Vänerutsikten från
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herrgården och för naturvärden och rekreation. l nuläget tar sig bonden ti 11 marken
med maskiner och betesdjur via den grusväg som går från Heden till Alsters
herrgård söder om järnvägen. Det är viktigt att det även i framtiden finns möjlighet
att ta sig fram till dessa marker med jordbruksfordon.
Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mycket bra nulägesbeskrivning
gällande natur- och kulturmiljölandskapet samt rekreation och friluftsliv. Likaså
finns en bra beskrivning i bilaga 2 av planförslagets påverkan på varje delområdes
natmmiljö. När det kommer till den sammanvägda beskrivningen av
miljökonsekvenser för natur- och kulturmiljölandskapet som görs i avsnitt 7.1 är
dock beskrivningen förenklad och bristfällig. Det står ingenting om att bebyggelse
planeras inom en del av ett nyckelbiotopsklassat område.
Artinventeringar av fåglar, vedinsekter och kryptogamer har genomförts inom
området och flera rödlistade och EU-listade arter har hittats. Detta framgår av
nulägesbeskrivningen och beskrivningarna i bilaga 2. I den sammanvägda
beskrivningen av miljökonsekvenser för naturmiljön i avsnitt 7.1 finns ett allmänt
resonemang om påverkan på arter, men inget om påverkan på specifika arter, vilket
är en brist.
l kartan i figur 20 har det mörkgröna nyckel biotopsklassade området på Alsternäset
av någon anledning färgats ljusgrönt. I bedömningen jämförs planförslaget med ett
nollalternativ som innebär att planen inte genomförs utan att pågående
markanvändning fortsätter. Konsekvenserna bedöms enligt en särskild skala med
fem definierade klasser. Gällande konsekvenserna för naturmiljön bedöms de som
"märkbart negativa" både för nollalternativet och planförslaget. I nollalternativet
räknar man med att kommunen fortsätter att bedriva skogsbruk i enlighet med
skogsbruksplanen, vilket enligt MKB :n leder till biotopförlust, fragmentering, ökad
uttorkning och förlust av värdefulla strukturer. Teknik- och fastighetsförvaltningen
delar dock inte bedömningen att påverkan på naturmiljön blir lika stor vid båda
dessa alternativ. Skogsbruk leder t ex inte till samma typ av fragmentering för arter
som exploatering där marken omvandlas från skogsmark till bebyggd mark gör.
Skogsbruksåtgärder kommer inte att genomföras i hela området på en gång och i
verkligheten sker en större hänsyn, tex till skolskog och vandringsled, än vad
skogsbruksplanens målklassning av olika skogsbestånd visar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen menar vidare att om det system som använts
för konsekvensbeskrivningen i detta fall verkligen kommer fram till att
konsekvenserna för naturmiljön blir lika stor om exploateringen genomförs som
om den inte genomförs, så måste det finnas en brist i bedömningssystemet.
Under rubriken rekreation och friluftsliv på sid 41 står det" ... men påverkan sker
ej på det rörliga friluftslivet och Frödingleden". Kanske är detta en felskrivning då
det snarare borde stå " ... påverkan sker ej på det rörliga friluftslivet på
Frödingleden". Det anges vidare att planen inte medför några störningar på så

sid 6 (7)

Dnr fFN~D07 •13J4

kallade "tysta områden", eftersom exploatering av Rävberget och dess raviner
undviks. I detta sammanhang nämns inget om påverkan från rangerbangård och ny
bebyggelse på naturområdena vid Alstcrsnäsct som idag är tystare än Rävbergets
förhållandevis dämpade raviner.

Hans Wennerholm
Teknik och fastighetsdirektör

(

Fredrik Nilson
Enhetschef
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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Godkänna upprättat förslag till yttrande över fördjupning av översiktsplan för
Välsviken.
Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till "Fördjupning av
översiktsplan för Välsviken" med tillhörande MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
och sänt ut förslaget för samrådsyttrande. Syftet med fördjupning av
översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt över en längre
tid och som tar upp väsentliga ämnen för en fortsatt god och hållbar utveckling av
Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för kommande detaljplanering i
området samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016.
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteyttrande den 5 september 2016.
Plankartan
Samrådshandlingarna fördjupning av översiktsplan för Välsviken.

\

Hans W ennerholm
Teknik och fastighetsdirektör

Fredrik Nilson
Enhetschef

Beslutet skickas till

Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Fredrik Nilson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen. 652 26 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovens gata 30 Webb: karlstad.se
Tel: 054 - 540 00 00 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad se Org .nr: 212000-1850 PlusGiro: ------ Bankgiro: 405-2213
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Karlstads kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken med
tillhörande MKB - samråd
Dnr SBN-2007-63 Dpl 80
Karlstads El & Stadsnät AB bör få möjlighet att sätta flera nätstationer i området
för att klara effektbehovet. På sikt bör det även finnas möjlighet att kunna sätta
en fördelningsstation med tillhörande högspänningsnät och nya kabelförband
från vår mottagningsstation Karlstad Östra, detta för att kunna ta över delar av
området från Heden till Karlstad Östra. Det finns även en friledning l 30kV som
man måste ta hänsyn till.
Stadsnät ämnar bygga ut nätet enligt plan.
Priser för elserviser finns på vår hemsida: http//karlstadsnat.se/
Anslutning till Stadsnätet offereras vid förfrågan från kund.
För övrigt har Karlstads El-och Stadsnät AB inget att erinra .
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Synpunkter rörande förslag till fördjupning av
översiktsplan för Välsviken
Dnr KEN-2016-111
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Ärende

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag
som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en
fortsatt god och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund
för kommande detaljplanering i området samt ge svar på en framtida inriktning
kring strategiska frågor.
lndustriverksamhet

Karlstads Energi AB driver i direkt anslutning till planområdet stadens
huvudsakliga el- och värmeproduktionsverksamhet. Här tas lokala resurser omhand
och omvandlas till förnybar el och fjärrvärme. Hedenverket utgörs av tre
anläggningar vilka succesivt tagits i drift från 1986 fram till 20 I 4 då den senaste
kraftvärmeanläggningen, Etapp 3, togs i bruk.
Verksamheten vid Hedenverket är tillståndspliktig och har därmed villkor ställda i
en särskild miljödom. Miljödomen reglerar utsläpp till luft och vatten, men även
andra aspekter - till exempel externt industribuller.
Villkor för externt industribuller gäller ljudtryck vid närmaste bostäder. I befintlig
bebyggelse är detta södra Kronoparken och Sjöstads östra delar. Med nuvarande
avstånd till närmaste bostäder uppfyller Karlstads Energi AB de krav avseende
externt industribuller som ställs i miljödomen. Om bostäder planläggs och uppförs
för nära Hedenverket finns risk att verksamheten och därmed el- och
värmeproduktionen kan begränsas. Detta får i sådant fall stor påverkan på
Karlstads Energi ABs verksamhet och stadens värmeförsörjning - särskilt när det
är som kallast ute.
I syfte att kartlägga verksamhetens bidrag av buller till omgivningen har en
bullerutredning genomförts, PM bifogas som bilaga till detta yttrande. Ett för
verksamheten dimensionerande scenario beskrivs i beräkningsfall 8 som

Postadress: Karlstads Energi AB, 65351 KARLSTAD Besöksadress: Hedvägen 20 Webb; karlstadsenergi.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadsenergi@kartstad.se Org.nr: 556071-6085 PlusGiro: upphört Bankgiro; 5024-11_57
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aktualiseras den del av året när uppvärmningsbehovet är som störst. Med andra ord
är det detta beräkningsfall som hänsyn behöver tas till i planarbetet.
Sedan 2016 gäller särskilda förutsättningar för ny bebyggelse. I praktiken innebär
detta att de bullerbegränsningar som anges i planbeskrivningen till detaljplanen
eller i bygglovet enligt plan- och bygglagen (20 I 0:900) kommer att bli styrande för
det buller som Karlstads Energi ABs verksamhet vid Hedenverket kan tillåtas bidra
med i det här fallet - oavsett vad som framgår av verksamhetens miljödom.
Boverket har publicerat en vägledning "Industri- och annat verkrnmhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder" (Rapport 2015 :21) som beskriver
hur industribuller bör beaktas i planarbetet. Av denna vägledning framgår bland
annat att vid planläggning av nya bostäder i närheten av befintliga eller nya
verkrnmheter, även icke tillståndspliktiga sådana, ska dessutom verksamheternas
utvecklingsmöjligheter beaktas.
Verksamheten vid Hedenverket är en industriverksamhet, några exempel på
aktiviteter är tunga transporter, kemikaliehantering samt rangering av bränsle,
restprodukter och utrustning. Det kan även förekomma lukt från trädbränsle,
kemikalier och avfall som hanteras på området.
Värme och kyla
Karlstads Energi AB har fjärrvärmesystem i planområdet. Detta har tillräcklig
kapacitet att försörja ny bebyggelse med energi för uppvärmning och sorptiv kyla.
Renhållning
Ett av Karlstads Energi ABs up;1drag är att hämta in hushållsavfall för Karlstads
kommuns medborgare. För att utföra uppdraget på ett trafiksäkert och
arbetsmiljömässigt riktigt sätt utgör farbara vägar samt vändmöjligheter en viktig
grund. Vid nybyggnation gäller det att skapa en hämtningssituation som är
trafiksäker för bolagets personal, boende och alla som vistas i området. Backning
skall i största möjligaste mån undvikas.

Enligt Karlstads kommuns avfallsplan ska samverkan och planering för en hållbar
avfallshantering ske. För att uppnå målet är en av åtgärderna i avfallsplanen "Vid
all ny bebyggelse och större ombyggnationer ska avfallshantering beaktas redan
vid den inledande planeringen".
Synpunkter
Föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan har inte i tillräcklig utsträckning
beaktat Karlstads Energi ABs verksamhet vid Hedenverket. Denna verksamhet har
avsiktligt placerats på avstånd från befintlig bostadsbebyggelse för att ej störa
omgivningen med avseende på bland annat transporter, buller och lukt.

Verksamheten har ett mycket stort värde, dels ekonomiskt- men framförallt ett
samhällsviktigt sådant. Det är därför av yttersta vikt att bolagets nuvarande eller
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framtida verksamhet inte riskerar begränsas genom att ny bostadsbebyggelse tillåts
uppföras allt för nära.
Karlstads Energi AB anser att en komplett bullerutredning ska genomföras och
användas i stadsbyggnadsförvaltningens framtida arbete så att bullerbegränsningar
i planbeskrivning, detaljplaner och bygglov ej riskerar begränsa Karlstads Energi
ABs verksamhet. Bullerutredningen ska ta hänsyn till Hedenverkets bullerkällor
och samtliga övriga bullerkällor som påverkar planområdet så att en helhetsbild av
bullermiljön kan beskrivas. I detta sammanhang bör marginal för framtida
utveckling av verksamheten vid Hedenverket lämnas.
Karlstads Energi AB ser att fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform i området.
Fjärrvärme kan också användas till sorptiv kyla i de fall behov av komfortkyla
föreligger.
Förutsättningarna för bolagets renhållningsuppdrag har på ett bra sätt beaktats i
förslaget.
Karlstads Energi AB deltar gärna i det fortsatta arbetet i syfte att skapa bästa
möjliga förutsättningar för bolagets verksamhet samt avfallshantering och
anslutning av fjärrvärme i planområdet.

Mats Preger
VD

;

\

Pär Larsson
Renhållningschef

Johan Thelander
Utredningsingenjör

Bilagor:
- PM FÖP Välsviken - industribullerbidrag från Hedenverket
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Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun har i en fördjupning av översiktsplan
för Välsviken, Karlstad redovisat framtida planområden för bland annat
bostadsbebyggelse (samrådshandling 2016-05-20).
Föreliggande rapport presenteras Hedenverkets beräknade bullerspridning till de
planerade områdena för bostäder inom Välsviken.
Bullerspridningsberäkning för 11 olika driftsfall av Hedenverket redovisas. Resultatet
visar, för de mest bullrande driftsfallen, på bullernivåer upp till ca 50 dB(A) vid de
närmast planerade delarna av bostadsområdena.
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1

Bakgrund och uppdrag

1.1

Bakgrund

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun har i en fördjupning av översiktsplan
för Välsviken, Karlstad redovisat framtida planområden för bland annat
bostadsbebyggelse (samrådshandling 2016-05-20).
I den fördjupade översiktsplanen för Välsviken kommer dessa bostadsområden att bli
lokaliserade närmare Hedenverket än de idag befintliga bostäderna. Med anledning
härav önskar Karlstad Energi att en beskrivning tas fram av anläggningens
bullerpåverkan på planerade bostadsområden.
ÅF Ljud & Vibrationer har tidigare, och på uppdrag av Karlstad Energi, utfört ett flertal
utredningar av Hedenverkats bulleremission till omgivningen.

1.2

Uppdrag

ÅF Ljud & Vibration har fått i uppdrag av Karlstad Energi, Johan Thelander att beskriva
Hedenverkets bullerpåverkan på planerade bostadsområden inom Välsviken.
Utredningen görs utifrån ÅF 's befintliga informationsunderlag om Hedenverkets bulleralstring och omfattar de 11 olika driftsfall som tidigare utretts och redovisats i ÅF 's
rapport 598676-r-A, "Hedenverket Heden etapp 3. Externbullerutredning" dat 201505-19.

2

Hedenverket

2.1

Anläggningsbeskrivning

2.1.1

Befintlig anläggning

Hedenverket består av en avfallseldad hetvattenpanna Pl, ett biobränsleeldat
kraftvärmeverk P2 och tre mindre oljeeldade pannor. Hedenverkets sammanlagda
installerade bränsleeffekt är på ca 140 MW. Den totala produktionen fördelas på ca
565 GWh fjärrvärme och 105 GWh el.
Avfallspannan Pl är en hetvattenpanna som producerar värme till fjärrvärmenätet.
Rökgaserna renas i olika reningssteg för att minska föroreningar såsom stoft,
kväveoxider, sura komponenter, metaller och dioxin. Pannan har kompletterats med
en rökgaskondenseringsanläggning för att utvinna ytterligare energi ur rökgaserna och
samtidigt rena rökgaserna ytterligare. De renade rökgaserna lämnar anläggningen
genom en cirka 115 meter hög betongskorsten.
Det befintliga biobränsleeldade kraftvärmeverket P2 består av är en ångpanna med en
installerad bränsleeffekt av 100 MW och en turbin. Anläggningen är utrustad med
rökgasrening och rökgaskondensering. De renade rökgaserna lämnar anläggningen
genom separata rökrör i den för anläggningen gemensamma betongskorstenen. Det
finns ytor för lagring och bearbetning av biobränslen vid anläggningen.

2.1.2

Nytt kraftvärmeverk P3

Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket, P3, har en bränsleeffekt av cirka 100 MW.
Produktionen från anläggningen kan samtidigt ge cirka 60 MW fjärrvärme och 35 MW

Datum: 2015-07-052015-07-05
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el. Anläggningen består av panna, turbin, rökgasrening och högspänningsutmatning.
Anläggningen förses med rökgaskondensering på ca 25 MW. Befintlig
betongskorstenen används för den nya pannan.

2.1.3

Ny reservkraftanläggning, RKA

Den nya reservkraftanläggningen består av två kraftaggregat om 1500 kW styck som
är placerade i en byggnad uppförd av betongelement. Drifttiden begränsas i
normalfallet till provkörning någon timme per månad.

2.1.4

Transporter

Mest transportkrävande är bränsle till anläggningen och aska från anläggningen. Det
krävs även transporter av vissa kemikalier till processen. Alla transporter sker idag
med lastbil till Hedenverket. Transportbehovet varierar över året. Behovet är störst på
vintern och minst på sommaren.

2.2

Miljötillstånd

Hedenverkets bulleralstring till omgivningen regleras i gällande miljötillstånd.
Enligt deldom från Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt Mål nr M 2942-11,
daterad 2012-07-13 gäller nedan angivet tillstånd för verksamheten.
"Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid
bostäder än:
50 dB(A) dagtid måndag-fredag (kl. 07.00-18.00)
40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07 .00)
45 dB(A) övrig tid
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55
dB(A) får inte utföras natte~id (klockan 22.00-07.00)."

3

Hedenverkets bullerpåverkan på omgivningen

3.1

Driftsfall

Karlstad Energi AB har i samband med tidigare utförd externbullerutredning (ÄF
rapport 598676-r-A) definierat 11 olika driftsfall. Dessa driftsfall gäller för den period
under året när anläggningsdelarna är i full produktion och transporterna till och från
anläggningen är som störst, vilket normalt är vintertid november till mars.
Driftsfall (verksamheter i full drift)
1. Panna Pl
2. Panna Pl+P3, 1 lastmaskin
3. Panna Pl +P3, 2 Iastmaskiner samt mobilkross
4. Panna Pl+P2+P3, 2 lastmaskiner samt mobilkross
5. Panna Pl+RKA(Reservkraft)
6. Panna Pl+P3+RKA, 1 lastmaskin
7. Panna Pl+P2+P3+RKA, 2 lastmaskiner
8. Panna Pl +P2+P3+RKA, 2 lastmaskiner, mobil och stationär kross
9. Panna P2
10. Panna P3
11. RKA(Reservkraft)

Datum: 2016-07-052016-07-05
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3.2

Spridningsberäkningar buller

Resultat av spridningsberäkningar för de 11 driftsfallen redovisas i bilagor 1-11.
Beräkningarna är utförda enligt de förutsättningar som anges i ÄF 's tidigare rapport
598676-r-A, dat 2015-05-19 och grundas på emissionsljudmätningar av samtliga
anläggningar vid Hedenverket inklusive de nyligen uppförda och idrifttagna Heden 3
och reservkraftanläggningen.
Resultatet av beräkningarna visar att driftsfall nr 8 är det, ur bullersynpunkt,
dimensionerande fallet (full drift av panna Pl+P2+P3+RKA (Reservkraft), 2
lastmaskiner, mobil och stationär kross i drift).
För driftsfall nr 3 och nr 4 beräknas ungefär motsvarande bullerspridning som för 8.
Jämfört med fall 8 har fall 3 och 4 ingen reservkraft och ingen stationär kross i drift.
Fall 3 har dessutom inte panna 3 i drift varför fall 3 ger en något lägre nivå rakt norr
om anläggningen.
Buller alstrat av den mobila krossenheten för flis dominerar beräknade nivåer för
driftsfall 3,4 och 8.
För övriga driftsfall beräknas lägre ljudnivåer.
De idag närmaste bostäderna finns vid Kronoparken ca 1,5 km norr om anläggningen
(märkt "MP 1 Norr" i bilagor) samt vid Sjöstad ca 1,7 km väster (märkt "MP 1 Väst" i
bilagor) om anläggningen. Spridningsberäkningarna visar att villkoret enligt gällande
miljötillstånd för buller innehålls vid befintliga bostäder.

3.3

Analys av påverkan på planerade bostadsområden inom
Välsviken

Spridningsberäkningar av de 11 driftsfallen visar på följande ekvivalenta ljudnivåer
från Hedeverket till planerade bostadsområden inom Välsviken:

•

Bostadsområde i västra delen av Välsviken (Trollkoneberget och i anslutning
till Kroppskärr)
35-50 dB(A) vid dimensionerande driftsfall 3,4 och 8, högst nivå i
den södra delen av planområdet
Under 40 dB(A) vid övriga driftsfall

•

Bostadsområde i nordöstra delen av Välsviken
35-45 dB(A), vid dimensionerande driftsfall 3,4 och 8, högst nivå i
sydvästra delen av planområdet
Under 35 dB(A) vid övriga driftsfall

•

Bostadsområde i sydöstra delen av Välsviken vid Alsternäset
40-50 dB(A), vid dimensionerande driftsfall 3,4 och 8, högst nivå i
västra delen av planområdet
Under 40 dB(A) vid övriga driftsfall

Samtliga spridningsbilder redovisar beräknad ljudnivå på 1,5 m höjd över mark och
utan påverkan av huskroppar inom planområde för bostäder. I verkligheten kommer
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ljudnivån lokalt omedelbart bakom en huskropp att bli något lägre på grund av husets
skärmverkan. Beräkningarna avser vidare ett antaget medvindsförhållande (vind från
ljudkällor mot bostäder). Vid andra vindförhållanden än medvind blir ljudnivåerna
genomgående lägre.
Vid en eventuell jämförelse av beräknade bullernivåer med de vägledande nivåer som
anges i Boverket Rapport 2015: 21 "Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder " bör beaktas att vägledningen
omfattar total sammanlagrad bullernivå från samtliga verksamheter som kan finnas i
omgivningen.
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Förslag till alternativ markanvändning inom FÖP Väls,
Det behövs naturligtvis en fortsatt nybyggnation av bostäder i Karlstad men det är
mycket viktigt att inte byggnationen sker på områden som är särskilt värdefulla ur
andra aspekter. Karlstad har även brist på attraktiva tätortsnära rekreationsområden.
När det gäller den föreslagna nybyggnationen av de västra delarna av FÖP Välsviken så har vi följande förslag:
Bebygg enligt plan området norr om förskolan på Södra Kroppkärr med de föreslagne.
2 0 0 bostäderna men inte områdena vid Kroppkärrs Herrgård och Trollkoneberget.
Området vid Kroppkärrs Herrgård skulle mycket vi:i.l kunna restaureras til1 en p::irk
som det en gång varit i stället för att bebyggas med bostäder. Vi föreslår dessi.1toE1 att
ambitionsnivån för denna park höjs till att skapa en "filial" till Stadsträdgården med
fina växter och blomsterrabatter under och mellan ädellövträd .
Här kan det skapas ett vackert sjönära rekreationsområde i den nordöstra delen av
Karlstad. I denna park skulle en liten utomhusscen för mindre ensembler och
musikaliska framträdanden kunna byggas. Detta forum för musik skulle med fördel
prydas av en minnestavla som en hyllning till en av Kroppkärrs Herrgårds tidigare
hyresgäster nämligen altsaxofonisten Håkan Werling. Han var en av Karlstads mest
namnkunniga och brillianta jazzmusiker under många år. Det vore också en ide att
komplettera med en sommarrestaurang, byggd så att den smälter in i omgivningsn.
För att motivera besökare som samtidigt vill få lite motion eller en promenad~ de
vackra omgivningarna skulle man kunna fo rtsätta med e::: utbyggnad av gångstigarna
så att man kan vandra från badplatsen öster ut till Herrgårdsparken nedanför
kollonistugeområdet. Det igenvuxna området vid sjökanten nedanför fårhagen innan
Laudden skulle med fördel, (även för växt och djurliv) ombildas till strandängar.
När det gäller Trollkoneberget anser vi att området är kulturellt mycket intressant
vilket också påpekas i en utredning skriven av Värmlands Museum, benämnd
Kulturmiljöutredning vid Välsviken 2010:105. Området bör undantas från
nybyggnation och i stället göras betydligt mer lättillgängligt med flera ordentliga
promenadstigar och uppsatta informationstavlor om de kulturhistoriska
lämningarna. Man skulle t.ex. kunna informeras om hur stenb:rytninge11 skedde med
tidens utrustning, hur de stora stenarna transporterades ut och var de finns idag, de
som finns kvar i Karlstad. Hela miljön nmt berget och den grävda kanalen mellan
Kroppkärrssjön och Vänern har ett stort kulturhistoriskt värde.
Tag vara på möjligheten att ge Karlstadsborna och de besökande i staden ett
rekreations och strövområde som kommer att överglänsa det mesta! De planerade
100 + 200 bostäderna kan med fördel byggas på andra ställen där de inte förs tör
dessa möjligheter.
Styrelsen för Kroppkärrssjöns miljövårdsförening ställer sig helt bakom
synpunkterna från: Jan Forsberg, Inger Falk Andersson, Kolonistttgeföreningen och
Kroppkärrssjöns sommarstugeförening.
Karlstad

2016-09-14

Christer Hilden

~

Ordförande för Kroppkärrssjöns miljövårdsförening.
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KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 16
13 september 2016
Till Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun
Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Välsviken

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Välsviken och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är nu
föremål för samråd enligt plan-och bygglagen respektive miljöbalken. Kroppkärrs miljövårdsförening,
Karlstads koloniträdgårdsförening och Kroppkärrssjöns sommarstugeförening har tagit del av dessa
handlingar, deltagit på de informations-och samrådsmöten som anordnats, och vill härmed lämna
sina gemensamma synpunkter på de förslag som för oss har presenterats.
Det råder en stark enighet vad det gäller de delar av FÖP Välsviken som berör områdena runt
Kroppkärrssjön och Trollkoneberget, hur viktigt det är att bevara Kroppkärrssjöns strand och
naturströvområden som den natursköna och fridfulla miljö det är idag. Detta är också en
viljeinriktning som delas av många som bor i eller besöker Karlstad. Vi har alla tagit del av
beskrivningar som ges, hur området berikar Karlstad som livsmiljö, att det är en stadsnära grön oas,
unik i sitt slag med stora natur-och kulturvärden som måste bevaras. Vi som representerar ovan
nämnda tre föreningar kan vittna om hur området runt Kroppkärrssjön och strövområdena på
Trollkoneberget dagligen används flitigt som rekreationsområde . Vi upplever också ett ökat intresse
för området, just för rekreation, naturupplevelse och tystnad, som avkoppling från och motvikt till
stadens brus i övrigt. Vi ser inte att bevarandet av dessa värden är förenligt med föreslagen
exploatering av området. Vi vill att det beskrivna områdets kvaliteter ska bevaras .
Till denna skrivelse där vi ger våra synpunkter, bifogas även de namnunderskrifter som samlats in
fram till dagens datum. De som skrivit under vill vara med och ge sin röst för att Kroppkärrssjöns
strand och naturströvområden med stigar uppe på Trollkoneberget skyddas från kommunens
byggplaner. Att bygga permanenta bostäder för ett fåtal är inte önskvärt, då det skulle förändra hela
områdets karaktär och förstöra de rekreationsvärden som finns här i dag. Listor för
namnunderskrifter cirkulerar fortfarande och insamlingen pågår. Vi vill också hänvisa till de nära
1200 namnunderskrifter som samlades in på samma sätt, för samma område, när FÖP 2010
avseende området Välsviken var aktuellt. Vi bedömer att de som skrev under listorna då, inte
begränsade sin synpunkt till att endast gälla i några år, utan kan åberopas som inlägg även i den
sam rådsprocess som nu är aktuell.
Med vänliga hälsningar

Kroppkärrssjöns sommarstugeförening

~~N
·Lisbeth Nilsson, ordf~

Ov\

Våra synpunker är:
•

Säkerställ möjligheten till rekreation och friluftsliv - fullt ut!

I planförslaget beskrivs en vision om en ny "hållbar stadsdel" som ska skapas. Den ska
innehålla uppåt 1500 bostäder fördelade på 50 hektar. Lika mycket mark, 50 hektar, föreslås
för kontor, handel och industri. Planområdet föreslås bestå av 90 hektar natur. 25 hektar
mark ska avsättas och reserveras för järnvägens utveckling och ytterligare 45 hektar ska
finnas för övrig infrastruktur. Kvarvarande 90 hektar (av planområdets 350 hektar) upptas
främst av dagens befintliga handels- och industriområden. Så ser kalkylen ut. Detta innebär
att endast cirka en fjärdedel av planområdet skulle utgöras av natur.
Samtidigt framförs i planförslaget att avsikten är att "säkra och tillgängliggöra natur-och
friluftsintressen genom att bevara och i vissa fall utveckla värdefull natur". Vi menar att
detta är omöjligt. Vi anser att en sådan mening är vilseledande och bör strykas. I
Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) samlade bedömning fastställs att planförslaget
medför "märkbara negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv". I MKB konstateras
att planförslaget innebär att en större andel mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig
kommer att försvinna . Att omfattande ytor av skogsmark tas i anspråk för bebyggelse med
bostäder, industri och handel, får negativa konsekvenser på natur- och
kulturmiljölandskapet . Dessa synpunkter framförs i MKB. Vår delade mening är att detta bör
uttryckas ännu starkare. Att skövla skogen och dess unika värden skulle få förödande
konsekvenser på natur-och kulturlandskapet. Det går inte att återskapa dessa värden, en
gång förstörda.
I MKB ges också en beskrivning av att planförslaget medför en "försämring för allmänheten
att röra sig fritt i området och därmed påverkas möjligheten till rekreation". Vår uppfattning
är att det blir värre än "försämring", att det snarare kommer att förstöra för möjligheten till
rekreation. Vi håller med om beskrivningen i MKB där följande konstateras: "För att ha

möjlighet till rekreation krävs också känslan av tystnad och avskildhet. Genom att etablera
bostäder på Trol/koneberget motverkas detta." Men även här anser vi att orden som väljs är
alldeles för försiktiga för att beskriva de konsekvenser planförslagets realisering skulle ge. Vi
tror inte att känslan av tystad och avskildhet går att uppbringa genom att det sparas några
smala gröna stråk mitt bland alla hundratals nya bostäder och mitt i en expansion av
industrier och nya vägar. Vi menar att dessa värden helt förstörs och blir borta för alltid. Vi
anser att Trollkoneberget och området runt Kroppkärrssjön och Kroppkärrs Gård ska behålla
sina rekreationsvärden och inte förstöras genom exploatering för bostäder och nya vägar.
Angående frilufts- och rekreationsvärden kopplat till Trollkoneberget, presenteras ett förslag
i den fördjupade översiktsplanen för Välsviken (FÖP, s.53) enligt följande:
För att bibehålla friluftsvärdet måste skogen lämnas fri från exploatering. Detta håller vi med
om . Det är oförenligt att både bygga hundratals nya bostäder och samtidigt behålla friluftsoch rekreationsvärden . Vi förespråkar alternativet att inga nya bostäder byggs på
Trollkoneberget eller vid Kroppkärrs Gård. Vi anser att området ska vara tillgängligt för
allmänheten och bevarat för nästkommande generationer.

•

Trollkoneberget, Kroppkärrssjön och Kroppkärrs gård - att klassa som naturskyddat

område!
Vi ställer oss mycket frågande till hur de exploateringsförslag som presenteras i FÖP
Välsviken tagit hänsyn till de synpunkter som redan har lämnats in, i de tidigare
samrådsprocesser som föregått den nuvarande. Vi ställer oss också frågande till vad som
egentligen hände med de alternativa planinriktningar som funnits för området, efter det att
protesterna blev så stora 2010? Som vi nämnde inledningsvis vill vi hänvisa till de cirka 1200
namnunderskrifter som samlades in 2010 för att visa engagemanget för bevarandet av
natur-och strövområdena runt Kroppkärrssjön och Trollkoneberget.
Vi vill påminna om att i kommunens programhandling Förslag till planprogram för Centrala
Välsviken, presenterad 2011 och då ute för samråd, ges följande information (s.24.): "Det
finns planer på att Trollkoneberget, det intilliggande området på programområdets västra
sida, ska bli ett framtida naturreservat". Detta uppfattas av allmänheten som att frågan om
områdets framtida bevarande äntligen snart ska få en lösning. Naturskyddsföreningen
skriver i sina inlämnade synpunkter på förslaget, att "speciellt glädjande är planerna på att
Trol/koneberget ska bli naturreservat". Vi undrar vad som hände på vägen fram till den för
alla chockartade upptäckten om de planer som nu istället framförs angående detta område?
I den MKB som bifogas FÖP, hittar vi åtminstone spår av beskrivningar som påminner om
områdets unika natur- och friluftsvärden. Skogsstyrelsen bedömer 2012 att området bör få
ett långsiktigt skydd för att bevara natur- och friluftsvärden. I MKB står följande att läsa:

"Trol/koneberget och Kroppkärrs gård
Trol/koneberget (tillsammans med Kroppkärrssjön) ingår i Karlstad kommuns
naturvårdsprogram {1995} och är klassat som ett regionalt intressant område med mycket
högt värde. Trollkoneberget är en dryga 20 hektar värdefull häl/markstal/skog med höga
natur- och sociala värden {Skogsstyrelsen, 2012} - här förekommer bland annat tal/ticka på
tall och skinn/av på asp, som även utgör signa/arter. Trollkoneberget har bedömts vara ett
område som lämpligen kunde få ett långsiktigt skydd för att bevara natur- och friluftsvärden
{Skogsstyrelsen, 2012). Häl/markstal/skogen är varierad i topografin liksom skogens struktur.
Medelåldern på de äldre tallarna bedöms ligga mellan 120-150 år och här finns äldre träd
som är en bit över 200 år gamla. I väster inramas skogen av äldre barrblandskog med inslag
av både björk och asp. I den sydligaste delen finns en dödvedsrik björksumpskog. I söder
ansluter Trollkoneberget till lövskogen utmed Kroppkärrsbäcken. Den utgör Fröding/edens
norra anslutning till strand/eden som passerar./. ../ Alldeles väster om berget ligger
Kroppkärrs gård med sin gårdsmiljö, trädgård och gamla lövträd. Vid Kroppkärrs gård finns
enligt Länsstyrelsen i Värmlands inventering 15 gamla öde/lövträd som har pekats ut som
skyddsvärda. De arter med särskilt intresse för naturvård som observerats i området är
mindre hackspett (NT}, spillkråka spår av födosök {NT, EU}, tretåig hackspett {NT, EU},
kungsfågel {VU), gulsparv {VU), tal/ört, sotticka, blödticka, tal/ticka {NT}, kötticka, vedticka .. "
Från planen om att ge nämnda område ett långsiktigt skydd i syfte att bevara natur- och
friluftsvärden, presenteras nu istället för oss Karlstad bor helt överraskande massiva
exploateringsplaner för området. Vi får återigen hantera beskrivningar av framtidsscenarier
vi trodde vi skulle behöva slippa vara med om igen. I MKB förklaras pliktskyldigast att det ur

natursynpunkt är ogynnsamt att planen tar en stor skogbevuxen yta i anspråk. Vidare får vi
läsa följande:

"Då naturmarker omvandlas till bebyggd mark påverkas hela planområdets växt- och djurliv
mycket negativt. Många arter försvinner oundvikligen från området och andra arter, som
trivs i bebyggda trakter, kommer istället att kolonisera den omvandlade ytan. Skogslevande
arter med lite större krav på skogs area/ lär försvinna. 11
Vi kan inte acceptera sådan utveckling. Vi anser det vara en befogad fråga från vårt håll, vad
som hände med planer om det långsiktiga skyddet i syfte att bevara natur- och
friluftsvärden. Den synpunkt vi vill delge är att sådant långsiktigt skydd bör säkerställas, och
inte som nu - fullkomligt undergrävas.

Det finns även beskrivningar av dokumenterade särskilt intressanta arter i Kroppkärrssjön:

"De ur naturvårdssynpunkt särskilt intressanta arter som rapporterats från Kroppkärrssjön
enligt Artportalen är rördrom {NT, EU}, trastsångare (NT}, sävsparv {VU}, brun kärrhök {EU},
skägg mes (NT}, enkelbeckasin {EU}, sothöna {EU} och vattenroll {EU}. Fiskgjuse födosöker
regelbundet i området och häckar möjligen här. Även citronfläckad kärrtrollslända {EU} är
enligt Artportalen rapporterad från Kroppkärrssjön. 11
Vi har tagit del av den skrivelse som redovisar synpunkter på FÖP-Välsviken från dem som
bor på Kroppkärrs Gård . Vi delar den bild som där ges angående riskerna för översvämning
och förorening i och runt Kroppkärrssjön och den oro som finns angående hur fågellivets
artrikedom trängs undan. Vi anser att det är naivt att tro att Kroppkärrssjön och dess
artrikedom kommer att vara oberörd av den massiva exploatering som föreslås i området.
Vi vill också påminna om Teknik-och Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-19,
där initiativ togs för utveckling av Kroppkärrssjön med omgivning som ett grönområde av
stort värde för rekreation och naturvård. I den skrivelsen konstateras följande:

"Kroppkärrssjön är en av Karlstads kommuns allra bästa fågellokaler. Över 200 fågelarter
häckar här och 25-30 arter häckar vid sjön./. ../ Med sitt centrala läge i Karlstad är det
samtidigt en av de fågellokaler som är lättast att nå för Kar/stadsbor och besökare./. ../
Förvaltningen anser liksom nämnden att Kroppkärrssjön är en grön oas i stadsbebyggelsen
som har mycket stor betydelse för Karlstadborna. 11
Vad som framförs efter de analyser som gjordes då, är att det inte rekommenderas att ha
två badplatser i samma sjö, dvs anlägga en ny badplats nära Kroppkärrs Gård . Anledningen
är att detta skulle innebära störningar för fågellivet och det övriga djurlivet. Vi menar att
anläggande av ett hundratal nya bostäder nära sjön är en större åverkan än en ny badplats.
Fullföljandet av sådana planer skulle få förödande konsekvenser för Kroppkärrssjön ur
naturvårdssynpunkt. Vi menar att det är viktigt att fullfölja de skötselplaner som finns för
Kroppkärrssjön, med syftet att förbättra förutsättningarna för fågellivet. Målet för
strandområdet vid Kroppkärrs Gård är enligt skötselplanen att detta ska vara ett område
med ett rikt växt-och djurliv. Vår synpunkt är att fullföljandet av sådana skötselplaner ska

prioriteras, inte spolieras genom att ett hundratal nya bostäder etableras runt Kroppkärrs
Gård.
Med dessa återgivna beskrivningar som avstamp anser vi det vara hög tid att genomdriva
tidigare aktuella förslag om att klassa Trollkoneberget, Kroppkärrssjön och Kroppkärrs Gård
som naturskyddat område. Vi vill samtidigt understryka att dessa nu framförda synpunkter
har längre sträckvidd än kommunens aktuella planperiod.

•

Utveckla kulturmiljö i samklang med naturmiljö!

Det är intressant att ta del av den kulturmiljöutredning som genomfördes av Värmlands
museum 2010, vilken är en bifogad handling till FÖP Välsviken. I den utredningen redogörs
för områdets historiska utveckling, fornlämningar, kulturlämningar och värdefull bebyggelse.
Vi delar den bedömning som görs om betydelsen av att bevara de kulturmiljöer som
identifierats.
Ett område som beskrivs är sommarstugebebyggelsen, vilket klassificeras som Kulturmiljö 4.
Värdet beskrivs ligga i områdets välbevarade karaktär. Stugorna har bevarats utan
omfattande förändringar och karaktäristiskt är hur stugorna smälter väl in i naturmiljön. Så
presenteras miljön i utredningen. I FÖP Välsviken ges inga förslag om framtida utveckling för
sommarstugeområdet. Det konstateras endast att stugorna endera kan finnas kvar eller
ersättas. Det skrivs också att sommarstugeområdet behöver värderas inför en planläggning.
Det är svårt att förutse vad detta skulle innebära för dem som har sommarstuga i området
idag.
Vi anser att sommarstugeområdet på Trollkoneberget ska bevaras som kulturmiljö och
utvecklas som område i samklang med den befintliga naturmiljön. Vi vill att stugorna också i
framtiden ska smälta väl in i den omgivande naturmiljön. Vi vet att detta uppskattas, inte
bara av dem som äger stugorna, utan också av dem som dagligen använder området för
friluftsliv, motion och rekreation.
Med det sagt vill vi också framföra att vi inte delar den bedömning som framförs i FÖP
Välsviken, att" området är viktigt för att visuellt koppla ihop Välsviken med centrala
Karlstad". Det anges som ett motiv för ny bebyggelse på Trollkoneberget att "bebyggelsen

ska synas från väster för att signalera att staden fortsätter på andra sidan Kroppkärrssjön .. ".
Frågan har ställts på anordnade informations- och samrådsmöten, utifrån vems perspektiv
denna "visuella sammankoppling" är viktig? Men frågan kan inte anses vara nöjaktigt
besvarad. Vi vill mot sådant angivet motiv - signalvärdet för sammankoppling av staden
visuellt genom byggandet av flervåningshus - ställa värdet av att låta befintlig kulturmiljö
utvecklas i samklang med sin naturmiljö. Vi anser att detta är viktigt utifrån det perspektiv
som ges åt var och en när man befinner sig fysiskt i området och har möjlighet att ta del av
den natursköna och fridfulla miljö området idag erbjuder.

KARLSTADS l<OMMUN
Stadsbyggnads förvaltningen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
651 84 Karlstad

Karlstad 2016-09-16

Naturskyddsföreningens synpunkter på samråd av
förslag till fördjupad översiktsplan för Välsviken
Naturskyddsföreningen i Karlstad har följande synpunkter på samrådsförslag om
fördjupad översiktsplan för Välsviken.

Sammanfattning
Vi anser som helhet att det föreslås allt för stor exploatering av värdefull natur. Vi
är framför allt kritiska till föreslagen exploatering på Trollkoneberget samt på
Alstersnäset söder om järnvägen.
Vi förutsätter att strandskydd om 300 meter även i fortsättningen gäller för Vänern
och 100 meter för Kroppkärrssjön.

Detaljsynpunkter på planförslaget
Allmänt
Vi förstår att det behövs fler bostäder i kommunen och är inte principiellt
motståndare till att det byggs på naturmark även om vi tycker att kommunen
framför allt borde utnyttja centralt belägna delar för omvandling till bostäder.

I

\_

Få större naturområden kvarstår i Karlstad centrums närhet och kommunen
planerar exploatering av flera av dessa, förutom Alsternäset även stora delar av
Västkustområdet. Även 12-skogen har naggats i kanten.
Den höga exploateringen av Välsviken gör att många naturvärden försvinner eller
kraftigt minskar i omfattning. Enligt MKB är planförslagets effekter ökad risk för
uttorkning, brist på substrat och brist på livsmiljö. Konsekvenserna blir att en stor
areal livsmiljöer helt och hållet försvinner, då kommer många arter att påverkas
och en del arter får det svårt att leva kvar i området, inklusive många rödlistade
arter. Indirekta effekter på de miljöer som blir kvar är ökad störning, påverkan och
slitage genom att antalet besökare sannolikt blir fler än idag och rör sig på mindre
ytor än idag.
Fragmenteringen av naturen i små enklaver är också ett stort hot mot den
biologiska mångfalden som finns i området då arterna får svårt att sprida sig
naturligt inom tillräckligt stora områden.

Den höga exploateringen gör också att områdets friluftsvärden inklusive
Frödingleden hotas (smala korridorer av natur är i längden inte så trevligt när man
tänker rekreation och upplevelse av naturen). Blir det fler personer som flyttar till
området kommer det att bli ett ökat slitage på leden.

Översvämningsrisken av bebyggda områden förväntas öka. Hårdgjorda ytor
kommer att öka avsevärt.
Synpunkter om olika delområden
Delområde 8 Alstersnäset
Naturskyddsföreningen anser att området har kvaliteter som gör att Alstersnäset
borde få ett långsiktigt skydd som naturreservat. Detta framförallt genom områdets
betydelse för det rörliga friluftslivet samt som en naturlig och kulturell länk,
genom Frödingleden, mellan Karlstad och Alsters herrgård. Dessutom finns
mycket höga naturvärden i delar av området.
Om området ändå bebyggs anser vi att strandskydd om 300 meter ska gälla från
bostäder till Vänern och att bebyggelsen anpassas till de naturvärden som finns i
området. Vi anser också att de två utlöparna från huvudslingan bör utgå från
förslaget då de påverkar värdefull natur.
Det borde göras en besöksräkning för att få reda på hur mycket området används
av allmänheten. Då kan man bättre väga in detta värde jämfört med värdet av
föreslagna bostäder.

Delområde 9 Trollkoneberget
Vi anser att förslaget att bebygga Trollkoneberget är olämpligt. Trollkoneberget
inklusive Kroppkärrsjön finns med i kommunens naturvårdsprogram och är klassat
som ett regionalt intressant område med mycket högt naturvärde.
Hela berget har klassats som näst högsta naturklass i Pro Naturas fördjupade
inventering och de planerade bostäderna har dessutom placerats på den del av
berget som har kanske störst naturvärden genom sina rasbranter med grov död ved
av gamla granar med mera, vilka är viktiga för vedlevande arter som är knutna till
sena nedbrytningsstadier av död ved. Medelåldern på de äldre tallarna på berget
ligger på 120-150 år och det finns träd som är en bit över 200 år gamla.
Vidare är det tveksamt att dra in så mycket trafik som 200 bostäder genererar i
denna känsliga miljö som nyttjas mycket av det rörliga friluftslivet.

Delområde 1 Kroppkärrs gård norr
Omfattningen på den föreslagna exploateringen förefaller alltför stor med hänsyn
till trafikfrågor, buller från E 18 etc.

Delområde 2 Välsviken norr
Vi har inga invändningar i detta skede. Iden om en cykelbro över E 18 är bra. En
översiktlig naturinventering bör göras.
Delområde 3 Välsviken öst och delområde 6 Alstersberget
Vi har inga invändningar i detta skede. Förslaget om naturanpassade bostäder är
bra men det behöver göras en naturinventering av området innan mer kan sägas om
vilka naturhänsyn som behövs.
Delområde 4 Gustaf Frödings gata
Vi har inga större invändningar i detta skede. Vid planens utformning måste dock
hänsyn tas till områdets naturvärden, bland annat de gamla tallar som finns i
sydvästra delen av området.
Delområde 5 Välsviken väst
Området känns inte så lämpligt placerat då det innebär en barriär för djurlivet
mellan Trollkoneberget och Rävberget. Det är också mycket fuktigt i dalgången
och att iordningställa marken lär bli dyrt.
Om området ska bebyggas behöver naturhänsyn tas till flera värdefulla
naturområden (delområdena 32, 35 och 41 i Pro Naturas fördjupade inventering av
skogliga naturvärden).
Delområde 7 Välsvikens bangård
Vi har inga större invändningar i detta skede. Frågor som behöver lösas är dock:
• Avgränsningen av rangerområdet mot den känsliga miljön vid
Kroppkärrsbäcken, med risker för föroreningar etc.
• Bullerfrågorna gentemot kringliggande bostäder.
• Säkerhetsavstånd vid eventuell hantering av farligt gods.
Delområde 10 Kroppkärrs gård
Vi anser inte att ny exploatering ska få ske närmare Kroppkärrssjön än nu. Den
östra delen av Kroppkärrssjön är mycket viktig för fågellivet, bland annat
rödlistade fåglar som rördrom (NT), sävsparv (VU) och trastsångare (NT).
Vid utformningen av detaljplan behöver hänsyn tas till detta och redovisning ske
av hur fågellivet och sjön som helhet påverkas.
För Naturskyddsföreningen i Karlstad

Anna-Lena Larsson

Leif Lövström

Marja Nordin

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 11 juli 2016 13:39
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -07- 11
Namn: Ok Värmland ek för
Mejladress: sarnehed@varmland.ok.se
Telefonnummer: 0706640830
Adress:
Detaljplan: FÖP - Välsviken
Synpunkt: Hej!
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Vi anser att ytan som visar för bensin på 11000 kvm behöver utökas för att ytan skall räcka till för två aktörer, samt
ge möjlighet för tung trafik att tanka på platsen.
Med vänlig hälsning
OK Värmland ek för

Stefan Särnehed, VD
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T eliaSonera Skanova
Accessområde Mitt

212

Box 1253
70112 Örebro
www .skanova.se

Samråd för fördjupning av översiktsplan för Välsviken
inom Karlstad Kommun
Yttrande
Bakgrund
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till
översiktsplan enligt ovan, och låter framföra följande:
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DATUM

2016-08-25
DOKUMENT ID

Yttrande

Remiss2016mitt259

Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för
dagens och framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en
effektiv telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens och minsta
möjliga detaljreglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de
möjligheter - i form av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En sådan
marknad gynnar alla parter - grossister, operatörer och slutkunder.

Obiekt

Välsviken
ERT DATUlvl

2016-05-26
ER l'IF.Fcfd::(';<;

SBN-2007-63 Dpl 212
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Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i
planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som
berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare
planprocess.

Namn:
Håkan Kindgren
E-post:
Hakan.kindaren@skanova.se
Telefonnr:
070-5599606

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas
på planeringsunderlaget. Kontakta https://www.ledninaskollen.se
För ledningssamordning kontakta Håkan Kindgren
Tel 070-5599606
För Skanova,

-

f

r a~n hand ä;iga,·s
Håkan Kindgren

Säte: SIOCi<.holm
Org .n r: 556"46-3734

Värmlands Museum
Enheten For kulturmiijö och regional utveckling
Antikvarie Andreas I-lansen
Tel. 05 4-701 19 28
andreashanser1@varmlandsmuseum.se

2016-09-16
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Samrådsyttrande angående förslag till fördjupning av översiktsplan för
Välsviken, Karlstads kommun
Värmlands Museum l,ar av Kanstads kommun inbjudits att lämna synpunl<ter på förslag till
rubricerat ärende ocl, museets synpunkter följer nedan
Bakgrund

Värmlands Museum konstaterar att områdets kul urmiyövärden i form av bebyggelse oci-1
fornlctmningar genom FÖP och tJllhOrande MKB har uppmärksammas i enligl,et med den
kulturmlyöutredning som utförts för området Ett antal ställningstaganden 1,änförs till kommande
detalJplaneskeden, vilket museet uppfattar som rimligt Museet vill poängtera vikten av att
kultu rm1(JOn säväl varnas som betraktas som resurs för områdets utveckling även under framtida
detayp1ane1·1ng.
KulturmilJöerna Kroppkärrsgård och sommarstugeområdet vid Kroppkärrssjön är be!agna inom
område för tänklexp(oatenng. Museet vill understryka att för hänsynstagande till dessa miljöer
kravs ett helhe tstänkande, där förutom bebyggelsen också dess närområde kan behöva värnas.
Utanför kulturmilJöutredningens avgränsning finns i öster Alsterdalens riksintresse för kulturm1lJö
samt miUön Alsters herrgård. Även l,är· finns en hänsynstagande ambition uttryckt i
planprogrammet Museet vill betona betydelsen av att denna hänsyn fullföys i fölJande
detayplanenng vad 8äller bl a skyddsavstånd, byggnads~1ojder och exploateringsgrad.

~6!~H.J L

Antikvarie, Värmtartds Museum
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Karlstads komm un
Stadsbyggnadsförvaltni ngen
65 1 84 Karlstad
s.tadsbyggnadsforvaltningen@karlslad .se

Yttrande över fördjupning av
översiktsplan för Välsviken, Karlstads
kommun
Värmlandstrafik har beretts tillfälle att yttra sig över samrådshandling för
fördjupning av översiktsplan för Välsviken, Karlstads kommun, och v ll
framföra följande synpunkter.

Bakgrund
Värmlandstrafik AB är trafikorganisatör i Värmlands län. En av
Värmlandstrafiks huvuduppgifter är att medverka till en regionförstoring
genom att underlätta resandet mellan de olika lokala
arbetsmarknadsområdena i länet, att underlätta kontakten mellan
Värmland och de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Oslo samt att
verka för en samordning av samhällsbetalda resor.
Värmlandstrafik anser att det i utvecklingen av områden och trafiklösningar
bör tas särskild hänsyn till möjligheter att transportera sig med andra
transportsätt än bil för att bygga långsiktigt hållbara samhällen.
I oktober 2011 yttrade sig Värmlandstrafik över planprogram för Centrala
Välsviken. I vårt yttrande uppmanade vi Karlstads kommun till en fördjupad
dialog och studie om hur den regionala kollektivtrafiken kan tillgängliggöras
det nya planområdet på ett effektivt sätt och vilka infrastrukturlösningar
som krävs i den östra delen av Karlstad, längs E18, för att använda
framtidens kollektivtrafik på ett bra sätt.

Värm landstra fik AB , Ta llbacksvåg en 2, 684 30 Munk fors I 056 3-532 00 (vxl), 0563-524 82 (fa x) I infor@varm landslra t'tk.se
Plusgiro: 47697-81 Bankgiro: 330-2791 I Organisa tlonsnummer: 55620 6-464 1
www.varmlandstrafik.se

Värml nd trafik

Datum

Sida
2 (4)

2016-0.9-1-4

Syfte och vision för Välsviken
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att ta fram ett
planeringsunderlag som är aktuellt under en lägre tid och som

tar upp de

väsen tligaste ämnena fö r en fortsatt god och hållbar utveckl ing av
Väls viken. Planen är inte bindande men ger ändå uttryck för kommu nens
vilja vad gäller användn ing och utveckling av området.
I planen går att läsa att kommunens vision är att skapa en hållbar stad med

goda livsbetingelser med bland annat hållbara kommunikationer.
Kommunens intresse är vidare att skapa en god stadsdel med
samhällsplanering där människor väljer att ta bussen, tåget eller cykeln
framför bilen .

Synpunkter
Det är bra att en fördjupad översiktsplan tagits fram för Välsviken då det
skapar förutsättningar för helhetsbedömningar i ett längre perspektiv .
Värmlandstrafik är positiva till den dialog som etablerats under planarbetet
med mål att finna olika lösningar för kollektivtrafi kens behov. Enligt
miljökonsekvensbeskrivningen i den aktuella planen ska kollektiva
färdmedel som tåg och buss utvecklas inom området. Såväl i ÖP som den
aktuella FÖP nämns behovet av bytespunkt för byte mellan olika färdsätt.
Vi noterar dock att planen inte på något tydligt sätt prioriterar
kollektivtrafikens utvecklingsbehov genom att peka ut placering eller

reservera mark för en bytespunkt.
Den lösning som visualiseras i planen med samordnade hållplatslägen i en
intensiv och bullrig trafikmiljö stämmer illa överens med kommunens vision
om att fler ska välja bussen framför bilen . Det är inte en modern bytespunkt
för kollektivtrafikens resenärer som presenteras även om lösningen i viss
mån kan öka tillgäng ligheten till området inom ramen för ett effektivt
nyttjande av dagens trafikarbete.
En bytespunkt är en svag länk i en kollektiv resa och bör utvecklas med
målet att skapa en attraktiv och trygg miljö för de resen ärer som förväntas
nyttja bytespunkten. Det finns idag flera beskrivningar av hur moderna
bytespunkter kan utformas och hur tillträde för kommers iel la aktörer bör
säk erställas .

Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors I 0563-532 00 (v,cl), 0563-524 82 (fax) I uifo@varmrandslrafik.s~
Plusglro: 47697·8 I Bankgiro : 330-279 1 I Organisallonsnummer: 556208-4641
www.varm landstrafik.se
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En väl utformad och fungerande bytespunkt i Välsviken kan förutom ökad
tillgänglighet till Välsviken få betydelse för flödet av resenärer som i
fram tiden ansluter till Karlstads resecentrum.
Då de i planen refereras till RVU 2014 som grund för att 75 % av
hushåJlen i Välsviken i framtiden kommer att resa med bil ställer sig
Vä rm landstrafik frågan om inte Karlstads kom mun har någon ambition

au

ändra den färdmedelsfördelning som fanns 2014 i det framtida
utveckllngsområde ?
Planen poängtera r vikten av fortsatt utredn ingsarbele utan att fastslå
lösningar för kollektivtrafiken i detalj . Trots det riskerar planens
visua lisering av framtidens infrastruktur för kollektivtrafik , där resenärer ska
röra sig i en otrygg och bullrig trafikmiljö med relativt långa avstånd , att ge
en bild av att Karlstads kom mun enbart i visioner och inte i prakti k
prioriterar hållbart resande .
Värm landstrafik är medvetn a om svårigheterna att skapa en bytespunkt
med god servicenivå och trafiksäkerhet samtidigt som trafikarbetet
minimeras. Vi förutsätter att kommunen bjuder in ti ll fortsatt dialog och
samråd runt trafiklösningar i Välsviken då vi i utveckl ingen av området ser
ökade behov av tillgänglighet för regional busstrafik . En dialog och
planeringsprocess bör inte begränsas till dagens utbud och trafiksituation
för kollekt ivtrafiken utan ta sin utgångspunkt i framtidens behov och trafik
samt kommunens ambitioner rörande fördelning av trafikarbetet på olika
trafikslag . För att nå resultat måste ökad tydlighet uppnås gemensamt
rörande prioriteringar, tidplaner, ambitioner för infrastrukturens utveckling
samt trafikeri ngsprinciper och samordningsmöjligheter för regional
kollektivtrafik och tätortstrafik i ett resenärsperspektiv.
Något som Värmlandstrafik också vill lyfta fram är att attraktiva
bytespunkter i och runt Karlstad kan få betydelse för trafikarbetet i centrala
Karlstad samt till och från Karlstads resecentrum och i det perspektivet är
frågan om långsiktiga helhetslösningar högst aktuell.

Järnvägens utveckli ng
En planerad utvec kling finns för Värmlandsbanan , i närtid, men ytterligare
satsningar kommer att krävas för att öka kapaciteten och skapa ökade
möjligheter för den regionala tågtrafi kens utveckling.
Värmlandstrafik AB, Tallbacksvågen 2, 684 30 Munkrors I 0563-532 00 (vxl), 0563-524 82 (fax) I info@va rmlandstra k.se
Plusgiro : 47697-8 l Bankgfro: 330--279 1 I Organisatlonsnum mer: 556206-464-1
www. varmlandstraflk.se
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Det är bra att planen reserverar mark för järnvägens utveckling i området
så att det inte i framtiden uppstår konflikter mellan boende, verksamheter
och järnvägens behov. Det är bra att det också finns ambitioner till
utveckling av tåghå llplatsen samt passager för att minska Järnvägens
barriäreffekt. Med ökad kapacitet på Värmlandsbana n och utveckling av
Väl sviken för boende och verksamheter finns möjligheter till ökad
tillgänglighet med tåg.
Planens ambition att knyta samman tåghållplatsen med Välsvikens
handelsområde , i ett stråk med verksamheter som skapar trygghet hela
dygnet, är e t bra sätt att gynna kollektfvtrafikresenärer som reser till och
från området med tåg .

Med vänlig hälsning
Värmlandstraflk AB

Lena Thorin

Värmlandstraflk AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors I 0563-532 00 (vxl), 0563-524 82 (fax) I jnfo@varmlandstrafik.se
Plusgiro: 47697-8 I Bankgfro: 330-2791 I Organlsatlonsnum mer: 556206-4641
www.varmlandstrafik.se

Mats Penttinen
Från:

Kontaktcenter 3

Skickat:
Till:
Ämne:

den 16 maj 2016 12:13
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Varför planeras det så få bostäder i Välsviken?
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SBN 2007-63
Hej! Till den/de det berör. Inga kontaktuppgifter fanns.
Varför planeras det så få bostäder i Välsviken?
Hej!
Har precis läst fördjupningsplanen för Välsviken och funderar över varför det planeras för så få bostäder i
densamma? Varför inte bygga tätare så att det finns underlag för mer service i form av butiker och annat? De få som
kommer bo längst österut och söderut enligt planen kommer ju ha ett par kilometer till en matbutik. Samma misstag
begås inom Norra Stockfallet och i planen för Jakobsberg också. Samtliga dessa tre områden har plats för ett par
tusen fler bostäder! Tänk efter före och bygg in fler jobb i de nya områdena.
Mvh

Med vänlig hälsning
David T edfeldt
kommunvägledare
Svarsgrupp 3
kontaktcenter3@karlstad.se

------------------------------- - - - - - Kontaktcenter - Karlstadsbuss -Turistbyrå
Karlstads kommun
S-651 84 Karlstad
e-post: karlstadskommun@karlstad.se
tel: +46 54 540 00 00
karlstad.se
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Karolina Norlin
Jonas Zetterberg
den 18 maj 2016 10:21
Stadsbyggnadsförvaltningen
Karolina Norlin
Re: VB: Varför planeras det så få bostäder i Välsviken?

Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:

Hej
Lägg den på fördjupad översiktsplan välsviken.
Jonas Zetterberg
,

Skickat från min iPad
17 maj 2016 kl. 08:26 skrev Stadsbyggnadsförvaltningen <stadsbvgg nadsforvaltningen@karlstad .se>:
Hej Jonas!
Här kommer en synpunkt från en medborgare som inte lämnat några kontaktuppgifter för svar.
Skickar alltså denna för kännedom.
Ska den diarieföras som en allmän synpunkt? Återkom till mig eller Mats isf ©

Mvh
Rebecka Andersson
Administratör
Staben för de tekniska förvaltningarna
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Karlstad kommun
tfn 054-540 45 60
e-post: rebecka .andersson@karlstad .se
www.karlstad.se

Från: Kontaktcenter 3

Skickat: den 16 maj 2016 12:13

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen <stadsbvggnadsforvaltningen@karlstad.se>
Ämne: Varför planeras det så få bostäder i Välsviken?
Hej! Till den/de det berör. Inga kontaktuppgifter fanns.
Varför planeras det så få bostäder i Välsviken?
Hej!
Har precis läst fördjupningsplanen för Välsviken och funderar över varför det planeras för så få
bostäder i densamma? Varför inte bygga tätare så att det finns underlag för mer service i form av
butiker och annat? De få som kommer bo längst österut och söderut enligt planen kommer ju ha ett
par kilometer till en matbutik. Samma misstag begås inom Norra Stockfallet och i planen för

1

Jakobsberg ock~å, Samtliga dessr,1 tre om rå.den har plats för ett par tusen fler bo~täder! Tänk efter
fö(e och bygg in fler jobb i de nya områdenc1,
Mvh

Med vänlig hälsning
David T edfeldt
kommunvägledare
Svarsgrupp 3
kontaktcenter3@. karl stad .se

/

Ko.ntaktcenter • Karlstadsbuss -Turistbyrå
Karlstads kommun
S-651 84 Karlstad
e~post karlstadskommun@karlstad .se
tel : +46 54 540 00 00
karlstad.se
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Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltn ingen@karlstad.se
den 28 juni 2016 11:59
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

Namn:
20·: 3-06-2S
Mejladress:
iJn:·_S_B_N_ 2_0_0_7_-_ 6 _3 _ _ _
Telefonnummer:
Adress:
Detaljplan: FÖP Välsviken
Synpunkt: Ett jättebra initiativ av kommunen att man tar ett helhetsgrepp och utreder förtätning av dom
östra delarna av Karlstad. Här finns enorma utvecklingsmöjligheter som kan skapas med direkt
närkontakt till infrastruktur, kollektivtrafik, universitet, natur och friluftsområden, vänern, köpcentrum
m.m. En pärla för boende och därför mycket bra av kommunen att man satsar stort på bostäder här. Och
dessutom kopplar man ihop staden med Alster med dess fantastiska miljöer. Ett utmärkt exempel på
förtätning. Och nyttigt att handeln växer och att fler företag kan etablera sig. Både järnväg och E18 finns
ju i direkt anslutning. Det betyder också att södra kroppkärr kan växa österut och kring kroppkärrssjön.
Fina boendemiljöer som absolut borde utvecklas vidare.
Trafiksituationen borde givetvis ses över och det är också bra att man tar ett större grepp om hela
området. Allt från E18 till lokalgator. Bra och smidiga lösningar i form av rondeller. Spännande med
välsviksleden som i framtiden kan kopplas på med hammaröleden med ny dragning. Det öppnar för
andra områden att utvecklas.
Jag hade gärna sett ett hotell här efter E18. Smidigt och enkelt för den som bara ska passera Karlstad.
Tycker åtminstone att kommunen kunde utreda frågan och om behovet finns. Ser för mig ett relativt
högt hotell med fin utsikt över vänern. Ett landmärke för den östra porten in till Karlstad. Sen tycker jag
vidare att några av bostadshusen borde få vara relativt höga pga utsikten.
Det är viktigt a~t man knyter ihop stadsdelarna kring välsviken med bra trafikförbindelser, cykelvägar och
gångstråk. Oc~ det är väldigt bra att tätorten kan växa österut. Ett spännande projekt och intr~ssant att
följa framöv_er.

(__

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

:'

'

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 1 juli 2016 15:13
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
KAR LSTAD
20i 6-07-Q~.

Dm

SBN 2 007-63

Namn:
Mejladress : ;
Telefonnummer:
Adress:
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: I planbeskrivningen, sida 40, samt trafikutrednigen sida 17, finns en föreslagen rondell direkt
efter avfarten från E18 vid Kroppkärrsmotet i, riktning mot Stockholm, inplanerad . Det verkar extremt
riskabelt att placera en rondell här med följande anledningar:
* Farten från E18 är redan relativt hög i den redan existerande kurva som går in under E18, att lägga en
rondell här betyder att många kommer att ta den i väldigt hög fart.
* Rondellen är tänkt att avlasta Universitetsmotet, vilket också den kommer att göra, men med
ytterligare risk för köbildning ut på El8.
* Skulle kö-bildning ske vid denna rondell, och bilarna kommer upp på E18 så blir det extremt farligt,
speciellt om inget görs för att åtgärda sikten i nuvarande avfart.

Förslag:
* Förläng/flytta avfarten på Kroppkärrsmotet så att den kommer ner efter Sommargatan. Tänk om
placeringen av rondellen, och parallellgatan längs med E18.

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 2 juli 2016 11:24
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

ST,t\!)S 3 \ G .3 !\ /.\.DS1\U\!Vl1\! D CJ \I.
:<1\ :-1 Ls-r1-\ D
20: 6-07-01.t
1

1

D,1 ,-

S BN 2 0 0 7 - 6 3

Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
Adress : I
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: 1. Trafiken. Det blir ett enormt tryck vid Universitetsmotet, vilket kommer att öka successivt.
Redan nu, tycker jag, det saknas en rondell vid infarten från motorvägen.
2. En bensinmack närmast motorvägen vid Universitetsmotet vore väl lämpligt.
3. Ett systembolag vore bra - gärna vid ICA intill motorvägen.
4. Bygg inte bara villor med sjönära lägen .
Vid Kroppnässjön, på berget, skulle man kunna bygga häftiga höghus med utsikt över sjön och Karlstad.
Gärna flera hus - ett litet Manhattan. Ett sådant projekt stör ju varken kyrktornet eller museet. Gärna
hyresrätter.
(Husen vid inre hamn, Orrholmen, Tullholmsviken och Kannikenäset är ju bra men lite exklusivt och dyrt.
Kanske kunde ett byggande vid Kroppnässjön kunna bli lite billigare.) 5. Säkerställ att strandskyddet
fredas. Iordningställda gång och cykelvägar bör finnas efter alla stränder - utan avbrott.

\' ..

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

>

den 14 juli 2016 15:16
Stadsbyggnadsförvaltningen
FÖP Välsviken

KARLSTADS KOMMUN
Stsdsbyggnadsförvaltnlngen

201s -01- r 4

Hej!
Hur stor andel kvarstår som naturmark och kommer denna vara helt opåverkad?
Vilka bullernivåer räknar ni med för boende vid järnväg och E18? Ökad trafikmängd blir det ju. Och hur
'snygga' /billiga bullerskydd finns att tillgå?
Bygg ihop Kronoparken och Skattkärr på norra sidan om E 18 istället och spara allemansrättslig mark vid
vatten.
Varför envisas Karlstad kommun med att bygga precis vid vatten; Vänern och Klarälven, när båda dessa
vattenförekomster regleras onaturligt?
Vilken strategi för framtida byggande och boende ser ni för Karlstads kommun? Hur ligger Karlstad till i ett
större perspektiv; är det då det vattennära boendet som är viktigt för stadens/länets överlevnad? Vilka
restaureringar och upprustningar ser ni framför er (och behovet av det)? Kommer det vara socialt,
ekonomiskt och miliömässigt hållbart att hålla fast vid Rut och privat ägande?
Mvh/

1

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 16 juli 2016 15:46
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvallningen

2016 -07- 1 8

Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
Adress: Stråmyrsgatan
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: Överlag känns planerna omoderna och ett klassiskt exempel på "urban sprawl". Jag tycker man bör bygga
tätare för att således ta mindre mark i anspråk och utforma området för att bättre uppmuntra resande med tåg.
Gestaltningsideerna tror jag inte kommer skapa en attraktiv stadsmiljö . Man bör utforma bebyggelsen med högre
sociala och estetiska ambitioner istället för att anpassa den mot naturen. Byggnaderna bör tillföra något till platsen
istället för att försöka harmonisera med omgivningen. Genom att sätta människan i centrum skapas de mest
attraktiva områdena.

1

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 21 juli 2016 13:53
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -07- 2 1
. J Dpl
:58N t~l-6.11 ~//)

Dnr

Namn:
Mejladress: ~
Telefonnummer:
Adress: Per Persas vä[
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: Hej,
Ville bara uttrycka mig positivt om planen för Välsviken område.
Ser bara fördelar med detta jämfört hur det är idag, speciellt för oss som bor i närheten men även för hela Karlstad.

("

1. Kanon med alternativa vägar/infart till handelsområde 2. Otroligt smart tänkt med kontor/handel i delområden 2
och 4 eftersom de kommer att fungera som bullerskydd 3. Att ni har behållit skog i form av Rävberget och andra
gröna områden ser jag som ett stort plus.
En sak som man kan fundera över är om föskolor och skolor som finns i området kommet att räcka för alla nya
bostäder.
Förutom det, ser jag bara positivt för planen för välsviken och ser fram emot framtida byggen där. ..
mvh

1

Hjördis Nilsson
KARL
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Fam
den 3 augusti 2016 12:35
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkter om fördjupning av översiktsplan Välsviken

2016 -08- 0 3

Hej! Jag heter
är 17 år och bor på Lorensberg i Karlstad, och skulle vilja lämna synpunkter på
fördjupningen av översiktsplanen gällande Välsviken .
Jag såg planeringen över området på ICA Välsviken och min reaktion då var att jag kände mig upprörd över så många
nybyggnationer i det stora och fina naturområdet. Jag är en aktiv orienterare och friluftsmänniska som tycker om att
vara i naturen. Jag har i många år vistats i området, främst under träningssammanhang. Delområde 6, 5 och 8
(Alsterberget, Välsviken väst och Alsternäset) är ett av flera områden i Karlstad som orienteringsklubben OK Tyr
brukar använda för träningar av olika slag och jag och min familj brukar även använda stigarna i området för att
cykla på, speciellt leden som går till Alsters Herrgård. Jag tycker därför att det är väldigt synd om det skulle bli ett
bostadsområde i skogarna där vi brukar springa .
I våras hade även min klass friluftsdag då vi vandrade på Alsterleden genom den södra delen av planeringsområdet.
Jag upplevde då området som väldigt vackert och trots att det ligger nära bebyggelsen kändes det som att vara mitt i
skogen långt bort från någon stad. Trots att Alsterleden kommer att bevaras, kommer den här vildmarkskänslan att
försvinna helt om det blir ett bostadsområde i närheten. Anledningen till att min familj cyklar i området är just den
där känslan av vild natur nära hemifrån.
Jag är fullt medveten om att Karlstad behöver utöka staden med nybyggnationer på nya områden för att staden ska
växa och nå sina mål. Att inte utvidga området på Välsviken alls är väl inte hållbart i längden eftersom det är ett
väldigt attraktivt område fullt av möjligheter, men att undvika att bygga på vissa platser borde ändå vara
genomförbart. De områden som jag främst tycker ska bevaras och undslippa byggnationer är delområde 3, 6, 7 och
8, eftersom det är de områden med mest natur längst bort från den redan existerande bebyggelsen. Detta är ett
stort strövområde som jag tror skulle tappa stor del av sin charm om det tillkom stora områden med byggnationer.
Det är dock bra att det har tagits hänsyn till naturen i den existerande planen, så att lederna och en del av skogen
kommer finnas kvar, men jag tycker inte att det är tillräckligt .
:)
Det här ju bara min synpunkt, men jag hoppas att den kanske kan ha lite inflytande i alla fall! Mvh
Skickat från min iPad

\.
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Kroppkärrs gård i juli månad 2016

Till Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun
Synpunkter på FÖP Välsviken
Det har varit intressant att läsa översiktsplanens välgjorda handlingar. Kommunallagarna ger oss rätten
och möjligheten att ta del av Stadsbyggnadsförvaltningens i Karlstad planer. Vi ser en möjlighet att
påverka lokalt. Vår slutsats är:

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

Exploatering av de/områdena 5, 8, 9 eller 10 i översikts lanen

medför att
•
•
•
•

2016-08-09
Dnr

Dpl

Översvämningsrisken ökar i och runt Kroppkärrssjön
SBN 2 0 0 7 - 6 3
212
Hela stranden utmed Kroppkärrssjön exploateras. Rördrom, enkelbeckasm, morku la oc run
kärrhök trängs undan. Råttor, kråk- och måsfåglar tar över
Dagens naturområde minskar med 75% och delas med ytterligare ett par tusen nya invånare
Vandringen till Alster kommer att kantas av hus, bryggor och badplatser

Tillsammans har vi 75 års boende på Kroppkärrs gård, som fastigheten kallades tidigare. Här kan vi
följa hur växthusens blommor förplanteras och sprids ut i staden varje år, i början av juni. Gång- och
cykelavstånd till arbetet, nära till centrum men också till "orörd natur" med ett rikt växt- och djurliv,
från Kroppkärrssjön till Vänern. På våren och försommaren kan vi höra rördrommen blåsa och ibland
näktergalen skramla i juninatten. Den bruna kärrhöken hänger över vassen. Grågåsen nappar gräs och
vakar över gässlingarna. Fiskgjusen dyker ned, tar en karp och drar vidare. Kattugglor och pärlugglor
låter i natten. Vi kan höra morkullan och enkelbeckasinen locka i sina raggarrepor längs surdrag intill
sjön. Igelkotten snokar runt i skymningen och ormen och ödlan slingrar med sitt. En rådjursget brukar
föda upp ett eller två kid varje år, mellan gården och Kroppkärrssjön. De många spireabuskarna,
bortglömda azaleor och rhododendron från gårdens storhetstid blir gömslen för kid och harar i
området. En del fästingar och mygg får man på köpet. Ladusvalor och tornseglare jagar runt gården i
juli . Hundratals joggare i grupp eller ensamma, vandrare, cyklister och hundförare använder leden runt
Kroppkärrssjön, till Vänern eller Alsters herrgård. En liten oas mellan El 8, järnvägen och Vänern.
Kroppkärrssjöns norra strand har en välordnad vandringsled med badstrand, bryggor, fågeltorn och
grillplatser. Sjöns östra och södra strand är ännu "orörd". Idag ger Kroppkärrssjön en vanlig stadsbo
unika möjligheter att få se den bruna kärrhöken, höra rördrommen eller näktergalen eller se karpen
leka medan hen går och samtalar, sitter och fikar eller badar mitt i staden.
Tiavta pet tänkte Herakleitos för 2500 år sedan. "Allt är i ständig förändring". Idag är både globala

och lokala förändringar på vår planet till större delen antropogena. Det innebär att de som har politisk
och ekonomisk makt också har ett stort ansvar för vad som händer med ekosystem som inte ingår i det
mänskliga samhället. Stadsbyggnadsförvaltningens beslut påverkar, med eller utan avsikt, naturliga
processer i och utanför samhället.
Värmlänningarna blir inte fler när invånarna i Karlstad blir fler. Istället töms omlandet. Sämre
kommunikationer, minskat kulturutbud, nedlagda bibliotek, skolor, vårdcentraler och sjukhus, stängda
butiker och företag. Det närproducerade utarmas. Resurser överges och byggs upp på nytt i
centralorten till mycket högre kostnader, som några tjänar stort på. Locktonerna i Karlstads
expansionsdrömmar leder till sociala, materiella och miljömässiga kostnader för länet. Centralortens
hållbarhet beror av ett levande och livaktigt omland.
Det är intressant att se hur attityden till lagar och förordningar förändras över tid. Miljöbalkens
strandskydd anger 100 m för småsjöar. Enligt översiktsplanen byggs 75 m från vattnet i
Kroppkärrssjön. Längs Vänern gäller 300 m och planen går 200 m från stranden. Liknande attityder
finner man sannolikt hos bilister som kör 110 km/h på 90-vägar och 60 km/h på 50-vägar. Vill och kan
bestämma själv!

1

Kroppkärrs gård i juli månad 2016

Karlstads kommun har satsat mycket på översvämningskartering och planering av skydd p.g.a. risken
för höga flöden i Klarälven och höga nivåer i Vänern, efter översvämningarna hösten/vintern år
2000/200 I. Det ser ändå inte ut som om planen tar hänsyn till de intensivare regn som en högre
årsmedeltemperatur leder till.

Motivering till vår slutsats och kommentar till skriften "SAMRÅD - Fördjupning av
översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken"

En attraktiv stad som växer
Hållbarheten i en kraftig expansion kan ifrågasättas. Planen problematiserar inte konsekvenserna för
omlandet. Resten av Värmland utarmas när resurser koncentreras till några få centralorter. Befintliga
resurser överges och nya skapas i centralorten.
En stad för alla
Översiktsplanen skriver om en stad för alla, men inte hur integration kan främjas. Rapporten
"Inkluderande bostadsområden med småskaliga lösningar för social blandning" finns på länken:
http ://www.socwork.gu.se/digitalAssets/1385/ 1385173 4296 12 fn 120903.pdf
Den goda gröna staden
Översiktsplanen menar sig säkra och tillgängliggöra natur- och friluftsintressen genom att reducera
värdefull natur till 25% av dagens yta. Det kraftigt reducerade naturområdet skall delas med ytterligare
ett par tusen nya invånare i området. Dessutom delas naturområdet upp i fyra mindre områden. Planen
tar hela östra stranden av Kroppkärrssjön i anspråk. Boende kommer att anlägga bryggor och
sandstränder för eget bruk och betrakta oss som går förbi som störande element. Sjöfåglar och vadare
skräms bort. Häckningsplatser försvinner. Urbaniserade råttor, mås- och kråkfåglar kommer att ta över
livet runt och i Kroppkärrssjön. MKB-analysens Kap 7.1 i översiktsplanens handlingar antyder att
noll-alternativet är bättre för naturvärdena i området. Vi delar den uppfattningen. Delområde 5, 8 och
9 är populära naturområden idag. Planen kör över strandskyddet i delområde 8. I praktiken blir
vandraren en inkräktare, på väg till Alsters herrgård eller Alsters fågeltorn.

',

(

En kommun i gott skick
Delområde 9 och 10 utgörs till stora delar av sankmarker på sand, grus och lera, med högt
grundvattentryck från Trollkoneberget och med flöde från bäcken som avvattnar stora hårdgjorda ytor
i det högre belägna Kronoparken. Reaktionstiden på regn i detta område och i bäcken är mycket kort.
Grundvattentrycket stiger snabbt. Vegetation bromsar grundvattnet idag. Att bygga strandnära
Kroppkärrssjön ökar andelen hårdgjord yta och risken för höga grundvattenflöden (har inte funnit
något i planhandlingarna om gröna tak). MKB-analysens Kap 7.2 i handlingarna pekar åt samma håll:
planalternativet bedöms sammantaget innebära märkbara negativa konsekvenser p.g.a. ökade
översvämningsrisker. I handlingen Välsviken, dagvattenutredning nämns översvämningsrisker.
Kroppkärrssjön anges som en av huvudrecipienterna. Vi ser inte att dagvattenutredningen nämner
något om inverkan av Vänerns vattenstånd. Vid 5 m nivåskillnad mellan Kroppkärrssjön och Vänern
vid normalvattenstånd blir medellutningen ca 3%o. Kroppkärrssjön avvattnas av en nästan igenvuxen
bäck som mynnar ut i Vänern. Nivån i sjön kommer att ligga betydligt högre än Vänerns, vid höga
tillflöden i Kroppkärrssjön.
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Kroppkärrs gård i juli månad 2016

Länk till" Gröna tak - potentialen för dagvattenreglering i Karlstad: Simuleringar i Mike
Urban"

http://www.divaportal.org/smash/record.isf?dswid=7l 9l&pid=diva2%3A827378&c=l&searchTvpe=SIMPL
E&language=sv &query=j an+forsberg&af=%5B %5D&ag=%5 B %5 B%5 D%5D&aq2=%5 B %
5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfR.ows=50&sortOrder=author s01i asc&onlvFullText=fa
lse&sf=all
Länk till" Tidsserieanalys av data från Sjöfartsverkets mätstationer i Vänern: En förstudie om
seicher och uppstuvning i Vänersborgsviken"

http://www.divaportal.org/ smash/record. isf? dswid= 7191 & pid=di va2 %3 AS 7 9066&c=66&searchTvpe=SIMP L
E&language=sv &querv=i an+forsberg&af=%5B%5D&aq=%5B %5 B 0/415D%5D&ag2=%5B %
5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author sort asc&onlvFullText=fa
lse&sf=all

Länk till "Projekt Byälven: Översvämningsrisker, förebyggande åtgärder och konsekvenser"
http://www.divaportal.org/smash/record. isf?dswid=7 l 9 l &pid=diva2%3A55534 l &c=222&searchTvpc=SIMP
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KARLSTADS KOMMUN
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 18 augusti 2016 14:01
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-08-18
Dnr

SBN 2007-63

IDpl

212

Namn:.
Mejladress: i
Telefonnummer:
Adress: Kroppkärrsallen .
postadress: tallstigen
(Skattkärr)Karlstad
Detaljplan: Fördjupning av detaljplan i Välsviken och södra Kroppkärr
Synpunkt: Hej! jag tycker absolut att detta område från kraftledningsgatan och mot kroppkärrssjön (helst
hela skogen) bör bevaras i sitt nuvarande skick med djur o naturliv Mvh/.

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

Skickat:
Till:
Ämne:

20"16-09-02

n>

Från:

den 1 september 2016 19:49
Stadsbyggnadsförvaltningen
Välsviken

Dnr

SBN

200"=(-i.Q'!:,

IOpl

80

Hej!
1. Angående byggplanen för Välsviken vill jag påpeka att bullerplank mot E 18 måste sättas upp.
Efter att det vart en rondell istället för 4 vägskorsning och välsvikenområdet expanderade så är
det mer trafik och högre ljudvolym. Med ombyggnaden kommer det finnas ännu mindre träd och
mer trafik vilket gör att det blir ännu högre ljudvolym.
2. När man går till välsviken så finns det inget bevakat övergångsställe. Då det är dubbelfiligt vid
rondellen så är risken stor för en olycka då inte alla stannar. Åtgärd: Antingen om det blir ett
bevakat övergångsställe eller en bro/ gångtunnel.
3. Vilken typ av industri är det man ska ha? Det påverkar ev ljudnivån/ trafiksituationen/ miljön
på ett för oss boende negativt sätt. Tex efter KFC kom så luktar det stekos och nedskräpning har
ökat runt E18.
4. Från sonen 6 år vill jag hälsa att han fortfarande vill ha igelkottar och rådjur i trädgården så gör
inget som skrämmer iväg dem.
Med vänlig hälsning

KARLSTADS KOMML
Stadsbyggnadsnämnden

20'16-09-05
:se>

Från:

Skickat:
Till:

Ämne:

den 2 september 2016 20 :58
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ang välvsviken mm.

Dnr

SBF 2007-63

Hej.
Jag och min familj bor på Anna leks väg på mjölnartorpet. Vi är väldigt rädda och skeptiska till er
detaljplan på andra sidan vägen hos oss. Mellan området och E18 vill säga ..
I dagsläget hör vi dygnet runt hur mycket trafik det är på E18 sedan det vart gallrat mer i skogen . Skall
man nu ta bort hela det området där det är skog så förstörs hela området närmast vägen med buller! Hur
planerar ni där? Bo på ett underbart ställe med en "industri så fort man kollar åt höger i skogen" nej tack
låt oss ha den underbara svampskogen kvar säger jag och många andra här på Anna leks väp

Dpl

80

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 2 september 2016 09:47
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbygg nadsnäm nden

2016-09-02
Dnr

SBN
Namn: .
Mejladress :
: · . . ·c
Telefonnummer: · "":c. ., j ,;. -,
Adress: Tallbacken t
Detaljplan: Delområde 1, 9 och 10 i byggnation av välsviken
Synpunkt: Kroppkärr har länge varit ett.attraktivt område för barnfamiljer och äldre. Vi som bor här upplever att det
är ett lugnt område och värnar om våra grannar. Jag kan bara tala för mig själv men jag har förstått att det också är
så man vill bevara området. Vid nybyggnation av höghus i område 9 skulle detta förstöra den anda och vackra
omgivning som kroppkärr omges utav. Som förslag mot byggnation i område 9 så föreslår jag att man ritar om
området med småfamiljshus. Ett småfamiljshusområde i detaljplan 9 skulle ge alla de bosatta möjlighet till utsikt
över sjön och naturen skulle bevaras jämnfört med flerfamiljshus. Vi som fortfarande bor på den gamla sidan av sjön
skulle också slippa utsikt över de opassande höghusområde som ni planerat .
Föreslår att de höghus som planerats i område 9 flyttas till område 3 eller 6, vilket är områden som är bättre
lämpade för denna typ av byggnation med hänsyn till omkringliggande befintliga fastigheter. Höghus är attraktiva
för bland annat studerande som i dessa områden får guldlägen både till Universitet, handel och bussförbindelser.
Som förslag så ser jag också att ni planerar in möjlighet till studentboende i ömråd 3 och 6.
MVH

1

Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 2 september 2016 12:57
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

2016-09-02
Dnr

SBN 2 QQ'.:\

-(o>

IDpl

80

Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
Adress:
Detaljplan: Planförslag Välsviken
Synpunkt: Om området mellan Kroppkärrssjön och Välsviken exploateras bör man ta stor hänsyn till naturen på
Trollkoneberget. I den publicerade samrådshandlingen anges att "Bebyggelsen i området placeras med
utgångspunkt från naturen. Bostäderna placeras i naturen med stor anpassning till terräng och vegetation.", vilket är
positivt.
,,,

Jag hoppas att detta tas i beaktade vid utformning av detaljplaner och eventuella karaktärsprogram. Sedan är det ju
viktigt att kommunen faktiskt efterlever sina planer och riktlinjer. {Det nya området på Gustavsberg, blev tyvärr ett
stort misslyckande i detta avseende ... )

1

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

\

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 3 september 2016 14:28
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-09-05
Dnr

SBN 2007-63

Dpl

I

Namn:
Mejladress: 5
Telefonnummer:
Adress: Sjöängsgatar :
65461 Karlstad
Detaljplan: Fördjupad översiktsplan för Välsviken
Synpunkt: Enligt vår mening är det helt förkastligt och oacceptabelt att föreslå bebyggelse mellan
nuvarande Välsvikens handelsområde och Kroppkärrs gård som av Pro Natura år 2015 klassats som ett
område med högt naturvärde. Där har hittats ett antal rödlistade fågelarter samt intressanta skalbaggar
och vedsvampar. Dessutom
•
Rävberget är en väl använd skolskog som bör bevaras orörd.
•
Trollkoneberget tillsammans med Kroppkärrsjön är klassat som ett regionalt intressant
område med höga natur-och sociala värden.
•
Trollkoneberget har tidigare bedömts (Skogsstyrelsen 2012) som lämpligen kunde få ett
långsiktigt skydd för att bevara natur-och friluftsvärdet.
•
Trollkoneberget är högst olämpligt att förstöra genom att exploatera med nya bostäder!
•
I planbeskrivningen står följande Hedens förbränningsanläggning är belägen som närmast
1,5 kilometer från föreslagen bostadsbebyggelse! Stämmer detta med föreslagen bebyggelse på
Trollkoneberget?
Att exploatera Trollkoneberget och Rävberget innebära en stor påfrestning på
•
Frödingeleden som med stor sannolikhet skulle förlora sitt natur- och rekreationsvärde.
Vi föreslår att Trollkoneberget och Rävberget lämnas orört och att området får ett långvarigt skydd mot
exploatering.

Karlstad 2016-09-03
/

Sjöängsgatan " ·
Karlstad

80

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforva ltn ingen@karistad .se
den 7 september 2016 15:18
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-09-07
Dnr

SBN 2007-63

IDpl

Namn:/.
· .a
Mejladress
Telefonnummer: t
Adress: Kroppkärrsvägen
Detaljplan: Översiktsplan Välsviken
Synpunkt: Som boende på Södra Kroppkärr är det lätt att ha uppfattning i denna fråga. Delområde 1
Kroppkärrs Gård, delområde 9 Trollkoneberget och delområde 10 Kroppkärrs Gård är fantastiska
strövområden som berikar mitt liv och ger mig livskvalitet. Fantastiska omgivningar som i det närmaste
borde vara kriminellt att göra om till bostadsområden . Jag har hört likvärdiga synpunkter från alla
boende på Södra Kroppkärr som jag tagit upp frågan med. Att bebygga dessa områden innebär en
försämrad livskvalitet för kommuninvånare som idag bor i området. Min synpunkt är således att inga
bostäder ska byggas på dessa områden.

80

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen
Statsbyggnadsförvaltningen

Karlstad 2016-09-09

2016 -09- .1,
Dnr

~'f>N 2.et>1- fi.S
Ang. fördjupad översiktsplan för området Trollkoneberget, Kroppkärr.

Undertecknade ägare till fritidshus Södra l<roppkärr 1:1 (?), öster om Kroppkärrssjön, vill lämna
följande synpunkter på rubricerande översiktsplan.

Området är bebyggt med väl bibehållna fritidshus och väl ansade tomter. Allmänheten har tillträde
till området genom gång- och cykelvägar.
Biltrafiken begränsas genom uppsatt vägbom, en sammanhängande gång- och cykelled runt
l<roppkärrssjön utgör en populär aktivitet för Kroppkärrs- och Norrstrandsbor.
För oss fritidsboende är närheten från fasta boendet en klar fördel, något som ökar möjligheten till
god nyttjandegrad.
Helt klart uppfattas området av allmänheten som en idyll väl värt att bevara.
Genom föreningsverksamheten, vägförening, vattenledningsförening upprätthålls en social
gemenskap.

Den föreslagna översiktsplanen innebär enligt vår uppfattning att ovanstående värden spolieras.
Planen bör revideras så att befintlig fritidsbebyggelse bibehålles

.'

-

",,

.,--

IDpl

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 10 september 2016 17:57
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-09-12
Dnr

SBN 2 007-63

Nar,.,1 .
Mejladress:
Telefonnummer
Adress: Per persasväg
65638 karlstad
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: Hej!
1. Angående byggplanen för Välsviken vill jag påpeka att bullerplank mot El8 måste sättas upp.
Efter att det vart en rondell istället för 4 vägskorsning och välsvikenområdet expanderade så är det mer
trafik och högre ljudvolym . Med ombyggnaden kommer det finnas ännu mindre träd och mer trafik vilket
gör att det blir ännu högre ljudvolym.
2. När man går till välsviken så finns det inget bevakat övergångsställe. Då det är dubbelfiligt vid
rondellen så är risken stor för en olycka då inte alla stannar. Åtgärd: Antingen om det blir ett bevakat
övergångsställe eller en bro/ gångtunnel.
3. Vilken typ av industri är det man ska ha? Det påverkar ev ljudnivån/ trafiksituationen/ miljön på ett för
oss boende negativt sätt. Tex efter KFC kom så luktar det stekas och nedskräpning har ökat runt E18.
4. Från sonen 6 år vill jag hälsa att han fortfarande vill ha igelkottar och rådjur i trädgården så gör inget
som skrämmer iväg dem .
Med vänlig hälsning

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

den 11 september 2016 18:01
Stadsbyggnadsförvaltningen
Området kring Kroppkärrssjön förstörs

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 12

Hej Stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstads Kommun,
Efter att ha läst Inger Falk-Anderssons mycket intressanta insändare i NWT lördagen
10/9 om Karlstads Kommuns byggplaner kring Kroppkärrssjöns vackra kultur- och
naturmiljö, så blev jag fundersam och försökte sätt mig in i vad Karlstads Kommun
har planerat.
När jag studerat planerna en stund så blev jag alldeles förskräckt när jag vad förstod
vad Karlstad Kommun har för några planer för den stadsnära kultur- och
naturområdet kring Kroppkärrsjön. Att förstöra områdena Trollkoneberget,
Kroppkärrs Gård och kolonistugorna.
Om man bygger bostäder för över 600-800 personer och bilar, samt lastbilar i denna
kultur- och naturmiljö så kommer de att förstöras för all framtid, all framtid.
Har Karlstads Kommun politiker och tjänstemän som tagit fram detta förslag varit på
de aktuella platserna och satt sig in vad de för med sig? Förstår de hur
grundläggande felaktigt detta förslag är ur flera olika perspektiv, där jag nämnt några
och Inger Falk-Andersson beskrivit så väl.
Jag tycker att hela området kring Trollkoneberget, Kroppkärrs Gård, kolonistugorna
och miljön kring Kroppkärrssjön borde bli ett naturskyddsområde, om inte detta är
möjligt, så låt det åtminstone få vara som det är.

Hoppas att det fortfarande är möjligt att stoppa dessa hybrisplaner som Karlstads
Kommun har.
En stor vän av kultur- och naturmiljön kring Kroppkärrssjön.

Tall backen
654 61 Karlstad
PS. Konfirmera gärna att ni mottaget denna synpunkt. OK?

1

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 12 september 2016 17:45
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-09-13
Dnr

SBN 2007-63

Dpl

I

Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
·· hU
Adress: Östra Rosenlundsgatan
65461 Karlstad
Detaljplan: Fördjupad översiktsplan för området Välsviken
Synpunkt: Hej,
Jag och min fru har kollat på "Fördjupad översiktsplan för området Välsviken" och har några synpunkter
på delområde 1, 9 och 10.
Jogging- och promenadslingan runt kroppkärrssjön är populär och det närmsta vi har till närnaturen. Den
mängd bostäder det gäller och trafik det innebär gör att området förlorar mycket av sitt värde.
Vi hade önskat att delområde 1,9 och 10 lämnades i fred.
Min fru tycker att industriområdena ska få snyggare utformning med mer växtlighet, dessutom med
utrymme för fyrvåningshus.
Sen undrar jag hur fördelningen av hyres- respektive bostadsrätter ser ut?

80

KARLSTADS KOMMUN
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Stadsbyggnadsnäm nden

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 13 september 2016 21:28
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

2016-09-14
Dnr

SBN 2007-63

IDpl

Namn:
Mejladress:
Telefonnummer:
Adress:
Detaljplan: Trollkorneberget Kroppkärr
Synpunkt: Hej! Jag undrar hur ni tänker när ni gång på gång gör massa olika översiktsplaner angående
kroppkärrsområdet. Tänker ni över huvudtaget på de som bor där? De som promenerar i de fina stigarna
som finns där? Familjer som är ute och cyklar? De som åker dit för att koppla av och glömma allt vad
storstadsstress heter?
Hur skulle ni själva känna, ifall någon gång på gång kom med översiktsplaner som involverar ditt
sommarboende/boende men i samma veva skriver att du inte behöver vara orolig, men allt annat i de
fördjupade detaljplanerna säger tvärtemot, vad skulle du tro? Vad skulle du göra?
Folk känner sig maktlösa, och jag+ många fler undrar vad som krävs för att ni ska låta
kroppkärrsområdet vara IFRED!

KARLSTADS KOMMUN
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 13 september 2016 21:19
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

Stadsbyggnadsnämnden

2016-09-14
Dnr

SBN 2007-63
Namn: ·
Mejladress::
Telefonnummer:
Adress:
Detaljplan: Trollkorneberget kroppkärr
Synpunkt: Hej, jag och många andra i Karlstad är nu oroliga över vad ni har tänkt att ta er för och göra
med Trollkorneberget som går upp emot Välsviken, och ner mot Kroppkärrssjön.
Detta underbara fritids område, som är extra lugnt och långt bort ifrån stadspulsen.
Kan ni en gång för alla låta bli att RÖRA det berörda området för ALLAS skull.
Det finns ett jätte fint sommarstugsområde där det går promenadstigar och vandringsleder i skogen, som
i dagsläget är kvar.
Trollar ni bort detta området nu så går det INTE att ÅNGRA, det finns ingen ångerknapp, gör för guds
skull inte så.
För varje gång som det kommer en ny plan, vad det nu än må vara som berör Kroppkärr så säges det att
vi inte behöver vara oroliga, men när man läser översiktsplan efter översiktsplan och alla berörda säger
samma sak ni behöver inte vara oroliga,men de fördjupade detaljplanerna säger någonting helt annat ,så
vet man tillslut inte vad man ska tro på.
HUR ska VI människor som är berörda av ämnet, och för att SÄTTA NER FOTEN och få till ett beslut som
säger VI SPARAR OMRÅDET TILL VÅRA BARN så att även de kan njuta av Krroppkärrsområde som vi har
gjort
En upprörd Karlstad bo

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 13 september 2016 10:57
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 13

Namn:
Dpl
Mejladress: 1
Zllv
Telefonnummer:
Adress: Högalidsgatan
65221 Karlstad
~- Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: Hej
Vi bor idag i en villa på Lamberget men står samtidigt i tomtkö för vi vill bygga nytt. Detaljplanen tycker vi ser
jättebra ut. Kul att det händer något kring ett så fint område.
Vi hoppas verkligen de som står i tomtkön får förfrågan om bostäderna först. Helst av allt vill vi självklart köpa en
/ · tomt i området.

\_

Med vänlig hälsning

/

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 14 september 2016 21:53
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaijplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 1'5

I:Z/;t

Dnr
Dpl
Namn ::
,5/W ttJ07-M
Mejladress:, '
, ;,_
Telefonnummer:
fallstigen.
· (arlstad {Skattkärr)
Adress: Kroppkärrsallen,
Detaljplan: fördjupning välsviken {Trollkoneberget)
Synpunkt: jag tycker allt väster om kraftledningen till kroppkärrssjön bör lämnas ifred och bevaras i nuvarande skick
för framtiden och senare kunna bli ett" central park" liknande område om staden skulle växa sig större och behöva
lite naturmiljö i stadens närområde för hälsofrämjande avsikter Mvh /J

1

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforva ltn inge n@ka ristad .se
den 14 september 2016 15 :25
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsnämnden

2016-09-14
. ,. r:
Namn :
Mejladress
. -.;.' >· l_' I '.. :"l!.-.: :.
Dnr
SBN 2007- 63
Telefonnummer :'
; :·: .... ·
Adress: Tolvmannsgatan
;546r :. ,,-; ,,, ad
Detaljplan: 01 Planbeskrivning
Synpunkt: Hj, jeg har sett på plandokumenter til Välsviken -området. Jeg har et par kommentarer til
planen.
/

:
\.

Jeg har bodd i Kroppkärrsvägen i ett år. Rundt Kroppkärrsj0en opplevte jeg mye natur, det fants bever,
storfugler, rådyr og flere andre dyr. Planen for bebyggelsen rundt Kroppkärr gård turer å kutte av
Kroppkärrsj0en fra åpen natur. Jeg foreslår derfor gr0nne korridorer til dyreliv:
- nord-syd fra Edsgaten til Kroppkärr gård;
- vest-öst fra Kroppskärr gård til Alster herregård.
Angåen_de planering av bostäder tycker jeg at bostäder planeras alt for ncer togsporet. Godstogene er en
kilde for mycke lcerm om natten, selv i s0ndre Kroppkärr, lenge borte fra togsporet, h0rte jeg togene .
Bostäder kan bare bygges når togsported gjemmes bak st0ydempende vegger (slike vegger mangler det
også i Karlstad sentrum, for eksempel ved Gubbholmen} .
Med planeringen slik den publisertes frykter jeg i tillegg en betraktelig 0kning i trafikkmengden på E18
mellom sentrum og Välsviken . Spesiell Kroppkärr og Kronoparken skal sannsynligvis utsettes for
betydelig st0rre mengder lcerm og avgas. Planen presenterer ingen l0sninger til offentlig transport, slik at
jeg går ut ifra at bostäder ved Trollkoneberget og ved Alster Herregårdt blir blilist-gettoer.
Planen saknar tiltak til sosial og samhälleliv. Fra Alster til sentrum er det 8 km distanse . Välsviken og
Kronoparken trenger egne sosiale möteplasser som for eksempel cafe, ba rer, restaurant eller kino - og
kanskje et museum og et bibliotek og en "strandsone" med park på Vänern. Ellers blir området like livl0s
som Kronoparken er i dag.
Angående milj0konsekvensbeskrivning tycker jag at 0stsiden og spesiell s0r0stsiden av Kroppkärrsj0en
burde klassifiseres med "högsta naturverdi" - der bor det flere bever i dag.

'·

Angående trafikksäkkerhet trengs det tiltak for trafikksäkkerhet til sycklande og gående spesielt rundt
Välsviken handelsområde. Med de nya kontor- og industriområder på Välsviken skal tunge kj0ret0y og
rushtrafikken 0ke betraktelig. Dagens cyckelinfrastruktur er ikke egnet til framtidens lastetrafikk mot
E18 eller inn mot Örrsholmen og Hammarö .
Om Karlstad skal bli framtidsby, så skal det bygges mer modern infrastruktur i Välsviken (og sen i resten
av Karlstad}, til exempel:
- bil parkering med el-ladestationer til ladbare biler (reduserer st0y og avgass ved bilpendling}
- pendlerparkering ved expressbusholdeplasser 0st og vest fra sentrum, og i ncerheten av togstasjoner.

- bilparkeringssoner til "car-sharing"-stasjoner (se f .eks. på Moveabout.no eller Karlstads bilkooperativ)
- et sykkellånesystem slik det finns i flere byer i Europa (se f.eks. på Oslos bysykkel projekt).

/
\

Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

.@

den 14 september 2016 17:51
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bebyggelse på trollkoneberget

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 1·5

Trollkoneberget med sin unika miljö är ett rekreationsområde för personer boende på
Norrstrand,Kronoparken,Kroppkärr,Alster,med flera . Alla vi talat med tycker att det är helknasigt att bygga bort en
så orörd och frisk miljö,där så många hämtar kraft. Bygg inte bort vår underbara skog. Den går inte att återställa .
Med vänliga hälsningar
Ni'
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Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 14 september 2016 18:51
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 1'5
Dnr

Namn.
'10'
Mejladres
Telefonnummer: 0/ ~ . 1
Adress: Parkvägen
660 52 Edsvalla
Detaljplan: FÖP Välsviken
Synpunkt:
Synpunkter FÖP Välsviken 2016-09-11
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(s.16) Trollkoneberget beskrivs som "intressant" med "lägen lämpliga för bostäder".
Vi anser inte alls att läget är lämpligt för bostäder. Det finns alldeles för stora natur - och kulturvärden som riskerar
att gå om intet. Området är lättillgängligt för kommunens invånare. Varför inte framhålla områdets potential som
den stadsnära oas det är istället för att bygga sönder det?

(s.19) Ett motiv för bebyggelsen på Trollkoneberget är att "på ett visuellt sätt koppla ihop Välsviken med centrum".
Vi ställer oss frågande till vems perspektiv man utgått från? Vill de som badar i Kroppkärrsjön hellre blicka ut över en
bebyggelse som sträcker sig till Välsvikens Industriområde istället för skogen på Trollkoneberget? Eller är det
fåglarna man tänker på just här i detta avseende?

(s.30) Kontakten med Kroppkärrsjön är en stor attraktionskraft som ska tas tillvara. "Förändring och förtätning ska
ske med viss försiktighet och med anpassning till naturen"." ...anpassning till befintlig natur bör ske". "Bebyggelsen
placeras med utgångspunkt från naturen". " ... naturen, vegetation och berghällar kan bevaras"." ... mindre områden
med värdefull natur som ska bevaras" . " ... bebyggelse ska byggas med stor hänsyn till natur och friluftsvärden".
Oavsett hur väl man än försöker anpassa byggnader till naturen så innebär det att man fördärvar allt det som är
positivt med området i dagsläget. Den hänsyn som enligt dokumentet ska tas blir mest tomma ord eftersom 200
bostäder med tomter, bilplatser, garage och vägnät däremellan inte lämnar något utrymme kvar för naturen. Djuroch fågelliv kommer vackert att få maka på sig till förmån för bebyggelsen. De gröna områden som "sparas" kan inte
längre kallas skog utan snarare stråk eller dungar. Skogens effekt som ljuddämpande barriär kan inte nog
understrykas, buller nivåerna ligger redan på gränsen. Naturvärdet kommer att gå om intet.

(s.49) Kulturmiljöutredningens rapport redovisar områdets historiska utveckling, fornlämningar, kulturlämningar och
värdefull bebyggelse. Skogen på Trollkoneberget beskrivs som gammal hällmarkstallskog varierad både i fråga om
topografi och också struktur. Med "träd som är över 300 år gamla". "När området ska bebyggas bör stor hänsyn tas
till de gamla lövträden, så att d~ssa kan stå kvar mellan ny bebyggelse".
1

Under processens gång kommer man att förstöra skogen för all framtid. De ingrepp som måste till för att få en
fungerande infrastruktur innebär skövling av naturvärden som aldrig går att återskapa. Det går inte att kryssa fram
med grävmaskiner mellan forn- och kulturlämningar utan att lämna några spår efter sig. Och när byggnaderna
sedan väl står där vill troligtvis de som bor där inte ha några gamla träd i vägen som skymmer sjöutsikten.

(s.53) Trollkoneberget anges som ett "delområde med särskilt friluftsvärde" med "höga natur- och sociala värden" .
Det står också "För att bibehålla friluftsvärdet måste skogen lämnas fri från exploatering."
Folkhälsa och välbefinnande har väl hög prioritet i kommunen? Många Karlstadbor använder dagligen
Trollkoneberget till motion och rekreation. Hur många städer i Sverige kan egentligen konkurrera med Karlstad
ifråga om en sådan närhet till friluftsliv? Genom att bygga permanentbostäder och industrier så försvårar man för
det stora flertalet att ta sig ut i skog och mark. Inte ens de som bosätter sig i nybyggnationerna kommer att hålla
med om att det är ett område som inte är exploaterat.

Mvh
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Hjördis Nilsson
KARLSTADS

Från:

Skickat:

den 14 september 2016 22:09
Stadsbyggnadsförvaltningen

Till:
Ämne:
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StadsbyggnadsföNaltn1ngen

1016 -09- 1'5

Synpunkter på fördjupning av översiktsplan för Välsviken L - - -Dnr
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Hej,
Tyvärr hade jag ingen möjlighet att delta i dialogtillfällen. Därför skulle jag villja presentera mina
synpunkter här i mejlet. Jag tycker att en stor del av Välsvikensområde har en hög natur- och kulturvärde så jag skulle villja be Karlstads kommun om att inte förverkliga alla sina planer som är
presenterade på webbsidan.
•

Välsviken NO:
Naturområdet mellan Gustav Frödings gata, Välsviksleden och E18, har ett ·rikt djurliv tack vara
den orörda naturen med gamla träd. Området är också rikt på både svamp och bär och är ett
populärt strövområde för de boende i området norr om Gustav Frödings gata. Här har man
observerat Kungsfågel och Gulsparv som båda är rödlistade och hotade arter. Att byta ut den del
av skogen mot kontorsområde kommer döda träd äldre än 100 år gamla och skrämma bort väldigt
sällsynta djur.
Området har också en viktigt funktion som ljudbarriär för E18 som vid den här sträckan är både
högt trafikerad samt har en hög ljudnivå på grund av den höga hastighetsbegränsningen. Området
är inkluderat i ett kulturmiljövårds område med riksintresse, och här bör ingen ny bebyggelse
uppföras.

•

Välsviken Södra
Detta område angränsar till ett naturskyddsområde, är klassat som högsta naturvärde och har ett
utökat strandskydd (300m). Här finns ett unikt djurliv med flertalet rödlistade arter och hotade
arter, t ex Kungsfågel, Sävsparv (minst fem häckande par under 2015) och Gulsparv. Att börja
inkräkta på detta område vore helt förkastligt och hela området söder om järnvägsspåret måste
skyddas för att upprätthålla en kritisk massa av ett varierande växt och djurliv. Att börja exploatera
i de norra delarna närmast järvägen kan få oanat stora konsekvenser för hela området pga den
ökade trafiken till och från området samt även den nödvändiga markberedning som kommer att
krävas i de lägre liggande våtmarkena. Även mindre förändringar kan få förödande konsekvenser
då området är relativt litet. Därför borde det bästa vara att skydda hela den delen av Välsviken
som ligger söder om järnvägen och varken bygga bostäder eller anlägga nya vägar här.

•

Välsviken NV
Detta område angränsar till Kroppkärrssjön och det innefattar Trollkoneberget, vilka båda ingår i
Karlstads kommunsnaturvårdsprogram och klassas som ett regionalt intressant område med
mycket högt värde. Här finns också Kroppkärrs gård, som med sin gårdmiljö, trädgård och gamla
lövträd har pekats ut som skyddsvärda. Bland de rödlistade och hotade fågelarter som observerats
här kan nämnas; Kungsfågel och Gulsparv.

•

Trafikproblem kring Välsviken handelscentrum:
1

Det finns redan i nuläget relativt stora trafikproblem vid avfarten ifrån E18 (för de som kommer
väster ifrån). Här bildas långa köer mot Välsviksleden vid rusningstrafik samt vid större
aktiviteter inom Välsvikens handelsområde. Här borde man skapa en separat avfart direkt till
Välsvikens handels område, så att man inte behöver färdas på och via Välsviksleden en väldigt
kort sträcka.

Jag tror att det skulle vara bättre för Karlstadsbor och för Karlstads framtiden att sattsa på spara så stor
del av orörd Välsviken som möjlight. För närvarande är det en fanstastiskt fin och värdeful del av staden,
speciellt Välsviken Södra, där Karstadsborna kan njuta av naturen och spendera sin fritid. Det skulle
vara väldigt sörligt, nästan oacceptabelt att byta skogen mot bostäder, industri- och kontorsområde och
beröva nästa genrationer av Karlstadsborna et nöje av promenera på Välsviken. Dessutom tycker jag
att besparingen av delar av Välsviken som ligger närmast Alsters Herrgård kan öka intresse i vandring
på Frodingleden.

Tack så mycket för att läsa mina synpunkter!

Med vänliga hälsningar,

Jontes Backe
tel.
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Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

den 14 september 201b L3:4~
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ang Översiktsplan Välsviken

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvallningen

2016 -09- 1 6

Hej!
Mitt namn är
,ch jag bor på Södra Kroppkärr med min sambo och familj. Vi har tittat på
översiktsplanen för Välsviken som kommunen mycket gediget har utrett och presenterat. Det verkar som
om ni har undersökt alla värden av området mycket grundligt. Bra! Vad vi nu kan tillföra till utredningen är
den känslomässiga aspekten och hur vi som enskild familj uppfattar och använder området.
,-

Att bo i det förtätade Karlstad och ha möjlighet att ha skogs- och naturområde alldeles inpå knuten till vår
tomt är för oss ovärderligt. Ett av argumenten att överhuvud taget köpa huset på Sjöängsgatan var att
dessa områden fanns i den direkta närheten. Att sen ha ett av få koliniområden i kvarteret känns också
som en fördel. Kroppkärrs gård, en av få gamla gårdar som finns kvar, och dess alle var för oss ytterligare
ett argument att köpa det hus vi gjorde 2010. Det pittoreska sommarstugeområdet som finns vid
Trollberget, ökade vårt intresse av området när vi skulle investera i tomt och hus.
Alla dessa omständigheter (och priset förstås) gjorde att vi hamnade på Södra Kroppkärr. Utan tvekan
utnyttjar vi närområdets stigar, vägar och alleer samt skogsområden och ängar dagligen året runt. Under
vintertid görs skidspår på närliggande äng. Vår och sommar cyklar vi runt på grusvägar och stigar. Att
plocka blåbär, lingon och svamp hör mer till vårt friluftsliv under hösten . Allt detta gör att vi trivs
fantastiskt bra på Södra Kroppkärr. Kommunens planer av Välsvikens område gör oss därför otroligt ledsna
och sorgsna.
Naturligtvis gäller det planerna närmast Sjöängsgatan och Kroppkärrsvägen i det planerade området. Vår
son går på Södra Kroppkärrs förskola och trivs kanon-bra! För deras del är det förstås också ovärderligt
med en förskola som har skogen som granne. Att inte ha passerande trafik till bostadsområde utanför
lekområdet är ett stort plus. Ja, trafik till kommunens gård vid Kroppkärr finns, men är vid jämförande av
bostadstrafik försvinnande liten. Och ja, vi förstår att förskolan försvinner om området skulle bebyggas.
Var och om en annan förskola ska byggas, verkar inte finnas med i planerna.
(

Jag och vår familj hoppas ni omvärderar Välsvikens planer. Att ha naturområde och orörd skog tror jag
kommer att bli otroligt viktigt i framtiden. Att bo intill skog kommer att bli lika värdefullt i morgon som det
är att bo vid sjöar och vattendrag i dag. TÄNK PÅ DETTA NÄR NI FÖRTÄTAR STADEN! VAD BLIR
VÄRDEFULLA OMRÅDEN I MORGONDAGENS SAMHÄLLE? För att kunna leva i en stad måste det finnas
naturliga skogar och ängar.
En sista fundering. VEM flyttar till Karlstad? Är det flest folk från övriga Sverige, eller är det flest
värmlänningar? HUR ska övriga Värmland leva om det är mest egna landskapets människor som flyttar till
Karlstad? Ska Karlstad bli 100 000 och övriga Värmland bli 10 000??? OM Karlstads kommun bidrar till
övriga Värmlands tillväxt med jobb så kommer Karlstad utan tvekan bli 100 000 och tillväxten och
befolkningen kommer att öka i HELA Värmland! Det borde vara vårt riktiga mål. Att få landsbygd och stad
att växa tillsammans.
Omvärdera översiktsplan för Välsviken. Tack för ordet.
1

Med Vänlig Hälsning

2

1 091S
KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

Angående Fördjupning av översiktsplan för Välsviken

2016 -09- 15
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Det aktuella området har ett stort mervärde för det redan etablerade boenaet 1 omraaet
och det finns också ett rikt och unikt djurliv här, vilket gör att man bör vara väldigt
restriktiv med ytterligare utbyggnad i området. Nedan försöker jag redogöra för några
aspekter av förslaget för en framtida utveckling av området:

Trafikproblem kring Välsvikens handelscentrum:
Det finns redan i nuläget relativt stora trafikproblem vid avfarten ifrån E18 (för
de som ko_m mer väster ifrån). Här bildas långa köer mot Välsviksleden vid
rusningstrafik samt vid större aktiviteter inom Välsvikens handelsområde. Här
borde man skapa en separat avfart direkt till Välsvikens handels område, så att
man inte behöver färdas på och via Välsviksleden en väldigt kort sträcka.

Välsviken NO:
Naturområdet mellan Gustav Frödings gata, Välsviksleden och E18, har ett rikt
djurliv tack vara den orörda naturen med gamla träd. Området är också rikt på
både svamp och bär, och är ett populärt strövområde för de boende i området norr
om Gustav Frödings gata. Området har också en viktig funktion som ljudbarriär för
E18 som vid den här sträckan är både högt trafikerad samt har en hög ljudnivå på
grund av den höga hastighetsbegränsningen på llOkm/h. Området är inkluderat i
ett kulturmiljövårds område med riksintresse, och här bör ingen ny bebyggelse
uppföras. Att som i det lagda förslaget minska omfattningen av detta området
rejält, kan få förödande konsekvenser för djurlivet då ytan helt enkelt blir för liten
för att kunna upprätthålla samtliga nödvändiga stadier av trädutvecklingen och
dess associerade insekts och djurarter. Till exempel så har man här observerat
Kungsfågel och Gulsparv som båda är rödlistade, hotade, arter.

Välsviken Södra
Detta område angränsar till ett naturskyddsområde, är klassat som högsta
naturvärde och har ett utökat strandskydd. Här finns ett unikt djurliv med flertalet
rödlistade arter och hotade arter, t ex Kungsfågel, Sävsparv (minst fem häckande
par under 2015) och Gulsparv. Att börja inkräkta på detta område vore helt
förkastligt och hela området söder om järnvägsspåret måste skyddas för att
upprätthålla en kritisk massa av ett varierande växt och djurliv. Att börja
exploatera i de norra delarna närmast järnvägen kan få oanat stora konsekvenser
för hela området pga den ökade trafiken till och från området samt även den
nödvändiga markberedning som kommer att krävas i de lägre liggande
våtmarkerna. Även mindre förändringar kan få förödande konsekvenser då
området är relativt litet. Därför borde det bästa vara att skydda hela den delen av

160915
Välsviken som ligger söder om järnvägen och varken bygga bostäder, kontor eller
anlägga nya vägar i området.

Välsviken NV
Detta område angränsar till Kroppkärrssjön och det innefattar Trollkoneberget,
vilka båda ingår i Karlstads kommunsnaturvårdsprogram och klassas som ett
regionalt intressant område med mycket högt värde. Här finns också Kroppkärrs
gård, som med sin gårdsmiljö, trädgård och gamla lövträd har pekats ut som
skyddsvärda. Bland de rödlistade och hotade fågelarter som observerats här kan
nämnas; Kungsfågel och Gulsparv.
(
'·

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga områden inom föreslagen
expansion har stora naturvärden som bör bevaras. Ambitionen bör därför vara att inte
förlägga någon bebyggelse här alls, utan istället bör focus läggas på att bättre utnyttja de
redan etablerade områdena. Detta innefattar då ett bättre utnyttjande av befintliga ytor
på välsvikens handels område (tex till kontorslokaler) samt ett bättre utvecklat trafik
nät. Utöver trafikproblemet kring avfarten ifrån E18 så finns det även problem för
tyngre trafik att nå Hammaröleden (söderut på väg 236) via Hedvägen och Sjöstad.

Jontes back(
65638 Karlstad

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

BEVARA

2016 -09- 16

KROPPKÄRRSSJ.ÖN
STRAND OCH NATURSTROVOMRADEN
••

0

- från kommunens byggplaner
Enligt aktuell fördjupad översiktsplan {FÖP) för Välsviken, planerar Karlstads kommun att
öppna för byggandet av flera hundra permanenta bostäder vid Kroppkärrsjöns strand och på
Trollkoneberget. Där finns det idag ett av Karlstads finaste stadsnära strand- och
naturströvområden med vandringsleder i naturskön och fridfull miljö. Den fördjupade
översiktsplanen för området är nu ute för samråd och möjlighet finns för alla som har
intresse av området att påverka hur det kan nyttjas även i framtiden. För att värna om
naturen och miljön i detta område måste våra synpunkter in till kommunen senast 16
september 2016. Genom att skriva under denna namnlista är du med och ger din röst för att
vi kan behålla strand- och naturströvområdet i dess nuvarande skick.

JAG VILL INTE ATT KOMMUNEN BYGGER PERMANENTA BOSTÄDER
VID KROPPKÄRRS STRAND- OCH NATURSTRÖVOMRÅDEN

Namn:

Namn:
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KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

Till Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad.

2016 -09- 16

Gällande Kroppkärrssjön och Trollkoneberget.
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Trollkoneberget är 20 ha värdefull hällmarksskog med höga
naturvärden, rikt fågelliv och andra djurarter. Det finns även
fornlämningar där. Sommarstugeägarna har funnits där i decennier.
Kroppkärrssjön är ett rekreationsområde för många Karlstadbor. Där
springer man, vandra, cyklar det är även lätt för rullstolar och
permobilar att köra där. Skolbarnen använder det vid idrottsdagar
och förskolor tar fikapaus vid 11 Pumpen 11 uppe på berget.
Förstör inte denna stadsnära oas!!!
Låt det bli ett naturskyddsområde och skyddar det för all framtid!!

Med vänliga hälsningar
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Karolina Norlin
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Stadsbyggnadsförvaltningen
den 16 sPntember 2016 09:42
;e; Karolina Norlin
VB: Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Välsviken
Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Välsviken september 2016.pdf

Har mottagit era synpunkter, registrerar och skickar vidare till handläggaren i ärendet, stadsplanerare Karolina
Norlin.
Med vänlig hälsning Hjördis
Hjördis Nilsson
Karlstads kommun
Staben för de tekniska förvaltningarna

_.,

Tfn: 054-540 45 58
www.karlstad.se

Från:

Skickat: den 15 september 2016 16:~U
Till: Stadsbyggnadsförvaltningen <stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se>
Ämne: Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Välsviken
Hej,
Här översänds även på detta sätt en gemensam skrivelse med synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för
Välsviken. Den har redan lämnats in personligen under dagen, underskriven av samtliga ordföranden för dessa
föreningar: Kroppkärrssjöns Miljövårdsförening, Kroppkärrssjöns sommarstugeförening och Karlstads
koloniträdgårdsförening. Till den personligt inlämnade versionen bifogades även underlag i form av
namnunderskrifter.

Mvh,
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Hjördis Nilsson
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
den 16 september 2016 09:40
Stadsbyggnadsförvaltningen
Synpunkt om detaljplan från karlstad.se

KARLSTADS KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

2016 -09- 1 6
Namr
Mejladress:
Telefonnummer
Adress: Anna Leks vä 5
656 38 Karlstad
Detaljplan: Välsviken
Synpunkt: Hej!
Vi har tagit del av översiktsplanen för Välsviken och skulle vilja lämna in några synpunkter. Våra funderingar gäller
ljudnivån/buller inom det befintliga bostadsområdet Mjölnartorpet. Trafikbullerkartläggningen som har gjorts inför
översiktsplanen redovisar tydligt beräknat buller inom de planerade bostadsområdena. Det påpekas där att några
delar av dessa bostadsområden kommer att överskrida gränsen som har lagts. Bullret i området Mjölnartorpet
kommer dock också att påverkas och ingen utredning (verkar) ha gjorts kring hur ljudnivån förändras där.
När E18 byggdes ut har bullret tilltagit mycket för de hus som ligger nära Frödinggatan/E18. Innan utbyggnationen
hördes motorvägen enbart vid vissa vindriktningar, samt i mycket mindre skala. En del av skogen togs bort,
hastigheten ökades samt trafikintensiteten på Frödinggatan ökades, vilket ledde till att trafiken från
E18/Frödinggatan numera hörs dygnet runt. Det gjordes inte några bullerreducerande åtgärder vid utbyggnationen
av E18, och vi har inte heller kunnat hitta information om mätningar kring bullret i vårt område.
Mjölnartorpet är ett naturskönt område, med många gröna inslag och få inslag av betong eller asfalt.
Bostadsområdet ligger i nära anslutning till naturen och genom hela området syns mycket grönområden både i form
av gräsytor och skogspartier. När en av lekplatserna gjordes om för några år sedan valde kommunen att förstärka
närheten till naturen i området genom att ersätta den befintliga lekplatsen med en ny lekplats i en design som skulle
integrera redskapen med naturen. Cykel och gångvägar korsar området och samtliga bilvägar är återvändsgator. Det
innebär att området i sig och skogspartierna runtomkring området ger möjlighet till naturlig avkoppling. Bullret från
E18/Frödinggatan står i stor kontrast med lugnet från skogen som man till synes verkar kunna ta del av. Att ta en
promenad i skogen eller vila i egen trädgård, ger helt enkelt inte alls samma upplevelse med ett ständigt buller i
bakgrunden.

"--

Översiktsplanen visar på en utökning av fastigheter längs vid Frödinggatan. Det innebär dels att en del av skogen
behöver tas bort, samt att trafik på Frödinggatan kommer att öka i intensitet. Trafikbullret kommer därmed att ökas
både direkt av trafiken på Frödinggatan, samt av ett mindre skydd av skogen som behövs tas bort för att ge plats till
fastigheter.

Med vänlig hälsning,
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Hjördis Nilsson
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Detaljplan: Fördjupning av översiktsplan Välsviken
Synpunkt: Jag förstår om ni vill göra en 'stor grej' eftersom det lönar sig bättre med infrastruktur till flera bostäder.
Dock är jag tveksam till att upplåta hela området som är markerat mellan Trollkoneberget och Kroppkärrssjön till
privatbostäder. Det är verkligen ett fint läge, men det skulle samtidigt medföra att allmänheten får väsentligen
mindre tillgång till det till fördel för några få.
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Några mer konkreta synpunkter:
a.
Jag tänker att det är OK att bebygga delar norr om förskolan och upp mot E18. Men det vore fint om
ni tänkte på blandad bebyggelse så att det blir olika sorters människor i olika åldrar som kommer att kunna bo där.
Kanske även lokaler för olika typer av små verksamheter (frisör, cafe, ... ) så att det blir mer en utvecklad
"stadskänsla". Tänk hur det ser ut på Norrstrand, med olika typer av verksamheter och bostäder, men det passar
nog inte så höga hus (med tanke på övrig bebyggelse och koloniområde) i alla fall inte i den sydvästra delen ...
b.
Om ni trots allt tänker att hela området skall bebyggas, så undrar jag om ni inte kan tänka lite mer
'utanför boxen' när det gäller exploateringen av det som nu är herrgårdsområdet och plantskola ner mot
Kroppkärrssjön.
i.
Låt plantskolan vara kvar. Utveckla och låt mindre verksamheter få plats här (frisörer, cafeer, mindre
verkstäder, småaffärer ... ) - för att få till en blandad aktivitet i området som helhet och inte bara boende för några få.
ii.
Planera för att bebygga området söder om herrgården med boende för någon av våra svagare
grupper i samhället (äldre, psykiskt funktionshindrade, hospice ...). På det sättet blir inte området så "privat" utan
mer tillgängligt för allmänheten . Det skulle också medföra att denna grupp får ett prioriterat läge och inte hänvisas
till ytor nära vägar eller järnvägar, som flera andra boenden ligger på. Det skulle då kunna bli en fin parkmark där,
med fin äldre lövskog och sjönära läge och en badplats med kvällssol för alla att ha tillgång till inte bara några få i
·
flådiga villor eller dyra bostadsrätter.
111 .
Låt området exploateras mer varsamt med lokaler för kultur och samvaro, tänk Gamla Linköping (Vet
inte om "gröna villan" på Herrhagen är riven men om man tänker lite 'wild and crazy' så skulle den ha kunnat passa
här) . Det skulle då kunna bli en fin (tillgänglighetsanpassad) kulturled från Kroppkärrsgård, via banvaktarstugan och
fram till Alsters herrgård, som människor i alla åldrar skulle kunna ha glädje av (och även turister såklart .. ). Givetvis
kommer inte hela stråket att vara obebyggt som nu. Det är klart att någonstans måste ju "stan växa". Men som
sagt, tänk gärna lite mer småstadskänsla, och inte bara hus (som det t.ex är på "Karlstads västkust").
c.
Fundera noga över vad som händer när det nuvarande sommarstugeområdet (arrende) planläggs som
bostäder. Vad händer med tillgängligheten för allmänheten till området? Det är redan nu boende i området som
"ockuperar" allmän mark, avverkar träd eller planerar parkeringsplatser. Det sker alltså redan nu ett intrång i den i
övrigt fina och tillgängliga friluftsmiljön i området .. Hur blir det inte om det är ännu fler som ska bo där och göra
området till "sitt"?
2)
När det gäller 'andra sidan', dvs. öster om kraftledningen mot Välsvikens handelsområde, så är mitt
förslag att man sparar en hyfsat stor remsa av skogsmarken, så att det inte blir så nära mellan skogen (som verkar
vara tänkt att sparas) och det som är planerat som industrimark. Det gör mycket för naturupplevelsen om det inte är
en 'vägg av plåt' som möter ögat om man står i skogsbrynet och tittar österut. För barn och elever i närområdet är
detta en viktig "riktig" skog. Låt den inte bli för liten - då kommer den inte att 'funka' som skog.
1

Vänliga hälsningar,
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KARLSTADS KOMMUN

proce~IW:>yggnadsförvaltningen

Krav ställs på att hela processen tas om.

a.

Kommunen påstod vid möte 2016-09-01 på kommunhuset att berörda parter har·informerats skriftligen före sommaren. Detta är felaktigt påstående då, kommunens
företrädare på mötet informerade oss om att endast sommarstugeägarna samt
Välsvikens industriområde informerats.

b.

Karlstad kommuns företrädare på mötet var antingen helt omedvetna om tidigare
omgångar av besvärsskrivelser och inlämnade protestlistor (enligt uppgift över 1200
namnunderskrifter) eller så mörkades det faktum att de visste om detta.
Detta har alltså inte tagits i beaktande i den process som nu pågår.
Kommunens representanter upplystes om detta och uppmanades vid sittande möte
att ta fram detta underlag och säkerställa att detta underlag kommer fram och blir
taget hänsyn till. Dessa synpunkter MÅSTE ha ett lika värde idag som när det
lämnades in. Medborgarnas åsikter kan inte tappa betydelse bara för att kommunen
något år senare byter företrädare i olika nämnder!

c.

Detta område är av yttersta intresse för ALLA människor i det omedelbara
närområdet och boende i Karlstad generellt.
Förändringen som ligger föreslagen kommer innebära avsevärd påverkan på miljö och
boendeupplevelse för de i befintlig närliggande bebyggelse.
1.

Trafiksituation

2.

Bullernivåer

3.

Minst tre gånger förtätad bebyggelse i omedelbar närhet

4.

Det sammanhängande naturområdet på och runt Trollkoneberget
och Rävberget kommer med liggande förslag att styckas upp och
exploateras till sådan grad att förutsättningar för ett levande djuroch fågel liv tas bort.

5.

En unik möjlighet att på ca 10 minuters cykelväg från Karlstad
centrum nå orörd natur med strövområden raderas nu totalt bort

Det faktum att Karlstads Kommun medvetet undvikt att informera boende i närområdet på samma
sätt som exempelvis de 20 talet sommarstugeägarna, är både tydligt och skamligt. Personer som
tidigare lämnat in sina namnunderskrifter mot exploatering av främst Trollkoneberget och Rävberget
har inte fått chansen att ge sin syn på detta igen.
Vi kräver att hela processen av ovan skäl görs omtag på och säkerställer att ALLA berörda i
Kroppkärrs och Kronoparkens områden blir informerade skriftligen. Förändringen är så omfattande
och har så stor påverkan att innevånarna har rätt att bli informerade och få tillräcklig tid att tänka till
och även ges utrymme till reflektion och dialog.
Med Hälsning

Sjöä ngsgata n

Sjöängsgatan

Synpunkter på FÖP Välsviken

I Kommunens förslag lyfts bland annat följande delar fram:

>-

>-

Hållbar stadsdel där människor
o Väljer att ta buss, cykel eller tåg
o

God planering frigör människors tid och energi

o

Boende i närhet till natur gör att man med lätthet kan nyttja naturen för sport och
fritid

o Närhet till skola och mataffär gör det enklare för hållbar livsstil
Målet är att
o Skapa en attraktiv levande stadsdel innehållande handel, industri, service, kontor,
o

bostäder samt natur och kultur
Binda ihop Välsviken med Kronoparken, Alster och Kroppkärr.

o

Förstärka kontakten med Universitetet

o

Förtäta Välsviken

o
o

Bevara Historiska spåren i området
Stärka Vänerkontakten

o

Utreda markanvändningen av före detta trädodlingen vid Kroppkärrssjön

o

Studera omvandling av fritidshusområdet Öster om Kroppkärrssjön
Säkra och tillgängliggöra natur och friluftsintressen genom att bevara och utveckla
värdefull natur och stråk

o

Det finns massor mer att läsa om kommunens goda intentioner i det "gedigna underlag" som finns
att tillgå. Mycket energi har lagts ned på att skapa ett underlag som skall ge så mycket argument som
det går till att på ett positivt sätt framställa förslaget FÖP Välsviken.
Under sittande möte ställdes många frågor om olika delar i FÖP Välsviken. Vi kunde konstatera att
företrädarna antingen var dåligt uppdaterade eller helt ovetande om delar i sitt eget material. Frågor
som vad kommunen menade med "omvandling av fritidshusområde" eller varför vissa markområden
i området var mer värda ur ett naturvärdesperspektiv eller vilken typ av bebyggelse eller hur tät
densamma skulle vara osv ... osv ... kunde inte ges svar på. I den förstnämnda frågan rörande
omvandlingen av fritidshusområdet krävdes det för fyra frågeomgångar till föredragande person
sedan ett byte av svarande och ytterligare tre frågeställningar av exakt samma fråga "vad menar
Karlstads Kommun med omvandling av fritidshusområdet Öster om Kroppkärrssjön" innan det kröp
fram att det rörde sig om uppsägande av arrendekontrakt. Ett sådant agerande av kommunens
representanter är icke godtagbart!

Syftet med detta möte var ju att från kommunens sida informera och klargöra vad FÖP Välsviken
omfattar/innebär. Vidare är det ju meningen att innevånarna baserat på given information och
framställande samt med svar på ev frågor skall kunna skapa sig en uppfattning om sakfrågan och
sedan inkomma med synpunkter på FÖP Välsviken
Det är då rent skamligt att det på ett informationsmöte av denna art inte skall kunna svaras klart och
tydligt och utan omsvepande förklaringar på ställda frågor. Det kan bara betyda det ena av två saker,
antingen är företrädarna okunniga i sin sakfråga, eller så mörkar man svaret då det är besvärande för
kommunen. Detta var MYCKET TYDLIGT under mötet vilket var och en som deltog kunde bevittna!

Hållbar stadsdel
Karlstad kommun vill att den nya stadsdelen skall bli en hållbar stadsdel med goda kommunikationer
osv. det är nog väl tänkt så långt. Lätt tillgänglig färsk statistik från Trafikanalys visar att per 100
innevånare finns det för närvarande 47 bilar. I statistik från SCB visas det att det i snitt bor 2,2
personer per hushåll. Omsätter man dessa siffror till det område som nu Karlstad kommun planerar
för 1500 bostäder innebär det över 3300 innevånare. Detta skulle i förlängningen innebära mer än
1550 bilar som tillkommer i området. Då pratar vi ENDAST om de boende . Till detta skall sedan all
trafik som kommer för handel, arbete osv läggas.
Dagens sätt att leva innebär att många har lång väg till arbeten, barn att skjutsa till skola och dagis.
Vi som bor vid Kroppkärrsallen märker redan i dag klart av den ökade biltrafiken till det nybyggda
dagiset. Många andra aktiviteter kräver också att man nyttjar bilen. Det är helt enkelt inte
fungerande att använda allmänna kommunikationsmedel i den utsträckning som skissas på i
kommunens planer.
Som småbarnsförälder tar man inte bussen med ett ev. byte för att lämna på dagis ...
Dessutom har ju Karlstad kommun ytterligare spätt på behoven av att nyttja bilen genom att skapa
exempelvis Bergviks- och Välsvikens handelsområden. Dessa områden har redan försämrat förutsättningarna för handel i närområdet generellt i Karlstad och affärer har fått lägga ned pga. detta
Det finns säkert en del som skulle kunna ta cykel eller buss för att handla på exempelvis Välsviken,
MEN då rör det sig om mindre inköp, en normal familjs inköp tar man inte med sig vare sig på en
cykel eller i buss, det är helt enkelt inte så gemene man gör. Det blir bilen!
Med en ökning av 1550 boende fordon i snitt så kommer trafiksituationen i området avsevärt
försämras med ökat avgasutsläpp buller osv. Den hållbarhet kommunen pratar om låter bra på
papperet men kommer inte att fungera i praktiken.

Den goda gröna staden
I kommunens presentation kan det läsas att stadsdelen tar stor hänsyn till natur- och
rekreationsområden som finns i området. Som redan påpekats kunde inte kommunens
representanter, som också står bakom det underlag till FÖP Välsviken, utveckla och förklara frågor
kring underlaget som är framtaget till grund för vilken natur som skall sparas och vilken som skall
exploateras. Ytorna som fanns presenterade i detta underlag visades och vi som lyssnade kunde
1,

konstatera att det inte alls följts. Istället kan vi konstatera att man "sparar" fyra stråk med natur som
det beskrivs. Fyra stråk som skär igenom till stora delar orörd natur med ett idag levande djurliv. Vi
som bor i närheten ser ofta olika typer av vilt komma strävande i våra områden och trädgårdar. Det
är ett faktum och som finns pga. att det i närheten ligger orörd, sammanhängande natur i tillräcklig
omfattning. Vidare kan vi och andra Karlstadsbor ströva omkring i området och njuta av skogens
stillhet och plocka både bär och svamp. Detta på lite mer än 10 minuters cykeltur från Karlstad
centrum. Speciellt Trollkoneberget och Rävbergets natur och omedelbara närhet till Kroppkärrssjön
med sin unika miljö med bäverbon, häckningsplatser för fåglar och fiskbestånd är UNIKT för en
modern stad och måste få prioritet att bevaras. Detta om något representerar "Den Goda Gröna
Staden"
Ja, enligt det förslag som ligger kommer det att finnas natur kvar, om man med natur menar fyra
stråk med träd och rester av tidigare markområden. Men att påstå att detta är att ta stor hänsyn till
natur och rekreationsområden är falskt! Det som i verkligheten kommer ske är att naturen till

största del kommer att skövlas och FÖR ALLTID förändras till ngt som mer kan liknas vid stadsmiljö
med en del träd och tillhörande mark. Den levande naturen med både vilt, fågel och allt annat som
verkligen hör naturen till kommer att försvinna. Dessutom kommer det som hänvisas till sparad natur
av praktiska skäl till stora delar "skärmas av" från allmänheten som tidigare nyttjat och njutit av
desamma. Detta genom att bebyggelsen på ett tydligt sätt skärmar av tillgången för alla som inte bor
i området. Att trycket på kvarvarande grönytor ökar alldeles för mycket, råder det inget tvivel om.

Inkörning i Karlstad
När man idag kommer inkörandes i Karlstad så kommer man från Öster körandes med naturen
alldeles intill E18 i princip ända in till Norrstrands stadsdel, lika är det till stora delar ifrån Norr.
Västerifrån har vi Natur längs E18 fram till Bergviksmotet. Detta är också om man jämför med andra
städer unikt. Att man på ett varsamt sätt integrerar nya områden men samtidigt värnar om att spara
naturen längs med de stora vägarna in mot Karlstad, är ngt som Karlstads kommun borde ta med i
"Den goda gröna Staden. Det ger inte bara ett intryck av en trygg och trevlig miljö, den tjänar också
som en mycket god och kostnadseffektiv ljudbarriär mot trafiken på vägnätet, samt hjälper till att
förbättra vår luft!
Vi vill alltså värna om det som beskrivs som "skyltläge" i underlaget. Det finns all anledning att
utveckla nya området så att den befintliga naturen intill E18 inte skövlas utan sparas.
Kommunikation till nya stadsdelen och Östra infarten samt cykel och moped trafik från
kronoparken

Det finns idag två stora problem redan i närområdet för Södra Kroppkärr. Det är Östra infarten samt
cykel och moped trafik till/från Kronoparken och därtill liggande områden. Vi boende i området har
gjort ett antal olika försök till att förändra situationen till det bättre genom att uppvakta kommunen.
Det har varit protester, möten på kommun, på plats, trafikmätningar osv.
Östra infarten skär emellan Södra och Norra Kroppkärr och är en "pulsåder" för trafik till/från

Kronoparken med närliggande områden och även för de som kommer från Edsgatan osv.
Trafikrytmen är stundtals väldigt intensiv och det går fort. Ett fartgupp har lagts till vid den nedlagda
macken och i anslutning till rödljuset där för övergångsstället.
Problemet här är den ström av barn och ungdomar som varje dag från Södra Kroppkärr skall ta sig till
och från Kroppkärrskolan och alla MÅSTE passera denna väg. EN närliggande korsning som matar
trafik upp till Norra Kropp kärr ger ofta upphov till viss stockning av trafiken och då väljer många
trafikanter att gena över den gamla mackens yta eller att köra bredvid och in på den busshållplats
som ligger alldeles bredvid övergångsstället. Kort sagt det är en intensiv och farlig trafiksituation
redan idag. Skall nu ytterligare 500 bostäder anläggas i direkt anslutning till Södra kroppkärr kommer
detta (om man inte tänker till och inget görs) att bli ngt som inte alls kommer vara hållbart. Varken ur
trafiksäkerhets synpunkt eller miljö för de idag närboende. Vi anser att förslaget bör omarbetas så att
trafiken på östra infarten tvingas upp på E18 för att sedan ledas vidare ned på de matningsleder som
är avsedda att mata stora mängder trafik. Östra infarten är inte lämpad för detta
Cykel och mopedtrafiken på sjöängsgatan är också idag ett bekymmer och har som sagt stötts och

blötts i många omgångar mellan oss boende och kommunen. Det finns redan idag möjligheter att
förbättra denna situation genom att nyttja den cykel och gångväg som ansluter till Östra infarten
strax bredvid gamla Motorhotellet som numera tjänar som ett hem för de med speciella behov i
samhället. Om man leder om denna trafik till/från Kronoparken in på Östra infarten och förbättrar

möjligheterna för denna trafik så skulle man kunna med små medel att lösa detta problem . Det är ett
problem som omfattar höga hastigheter med mopeder både som får köra där och som inte får köra
där. Det har varit alltför många incidenter med dessa fordon och vanliga cyklar och barn och andra
människor. Dessutom är det nästan dagligen som det i korsningen mellan sjöängsgatan och
kroppkärrsallen väldigt nära att trafik till/från Kroppkärrs herrgård, det nya dagiset och
kolonilotterna krockar med både cykel, moped och annan trafik på sjöängsgatan, inkluderande all
den trafiken till/från Kronoparken . Att det till detta kommer tillkomma ytterligare trafik från det nya
området är ju en självklarhet. Vi vill att kommunen också tittar på ett sätt att leda denna också runt
det befintliga området längs Sjöängsgatans och Kroppkärrsvägens östra del.

Välskött kommun lockar människor
Att Karlstads kommun har målet att växa till 100.000 innevånare är välkänt. En välskött kommun
borde omfatta hela kommunen och inte bara vissa delar av densamma. Så som byggnationen i stort
fortgår i Karlstad och med tankar på liggande förslag får man en känsla av att allt skall ske i Karlstad
stad, och inte Karlstads Kommun . Återigen, balans är ett ledord som borde råda i tankarna kring
detta . OM allt för mycket koncentreras till Karlstad stad så urvattnas kringliggande samhällen och de
betalar och kommer få betala ett pris för detta. Karlstad stad KAN inte och BÖR inte ta all utveckling
förutsatt att kommunen verkligen vill leva upp till att bli en välskött kommun. Kommunen omfattar
många fina attraktiva områden från Väse i öst till Vålberg/Edsvalla i väst och Molkom i norr och allt
emellan. Här finns många fina områden som skulle kunna utvecklas och integreras med ny
bostadsbebyggelse och industri. Dessutom finns det redan industritomter tillgängliga från tidigare
nedlagd industri tillgänglig för att åter tas i bruk och utvecklas. På detta sätt får Karlstads Kommun en
utveckling som är balanserad, integrerad och hållbar och som dessutom gynnar områdena som ligger
längre bort från Karlstad Stad. Lokal handel och övrig infrastruktur kan verkligen få chans utvecklas i
dessa områden vilket på sikt skulle ge mindre urbanisering och ett hållbarare samhälle.

Slutligen och summerat
Vi vänder oss starkt emot det förslaget som FÖP Välsviken framställer. På det sättet det informerats
och presenterats anser vi att det inte är framtaget på saklig grund och med hänsyn taget till tidigare
diskussioner om området. Dessutom är det inte i rimlig nivå till hur närliggande bebyggelse är
planlagd och ser ut. Det är inte rimligt lägga en mer än tre gånger förtätad bebyggelse alldeles väg i
vägg med en idag idyllisk stadsdel med sin struktur och sitt utseende.
Vi ser behovet av att finna utrymmen för kommunen att växa MEN det måste ske på ett balanserat
sätt. Det kan inte vara så att växtvärken kommunen har skall ställa befintlig boendemiljö och natur
fullständigt på ända . Vi förutsätter att kommunen tar till sig av tidigare protester mot utbyggnad
och även dessa argument och omprövar sina tankar och ideer och tar fram ett nytt förslag för
området med en realistisk täthet och större hänsyn till befintligt boende och skapar en balanserad
integration med befintligt boende .
Vi anser att vi boende i närområdet inte blivit informerade på tillbörligt sätt i och med omfattningen
på FÖP Välsviken . Vi vill att kommunen tar omtag på detta och att vi kan få vara del i den dialogen. Vi
föreslår att det bildas ett råd där vi närboende kan få tillsätta en arbetsgrupp som kan få kontinuerlig

insyn i processen och få möjlighet att påverka det hela. Genom ett sådant arbetssätt är nog chansen
större att kommunen kan få till en win win situation, en balanserad utveckling med nöjda
innevånare. Både nya och befintliga .

Med vänliga Hälsningar

Sjöängsgatan .
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- från kommunens byggplaner
Enligt aktuell fördjupad översiktsplan (FÖP) för Välsviken, planerar Karlstads kommun att
öppna för byggandet av flera hundra permanenta bostäder vid Kroppkärrsjöns strand och på
Trollkoneberget. Där finns det idag ett av Karlstads finaste stadsnära strand- och
naturströvområden med vandringsleder i naturskön och fridfull miljö. Den fördjupade
översiktsplanen för området är nu ute för samråd och möjlighet finns för alla som har
intresse av området att påverka hur det kan nyttjas även i framtiden . För att värna om
naturen och miljön i detta område måste våra synpunkter in tili kommunen senast 16
september 2016. Genom att skriva under denna namnlista är du med och ger din röst för att
vi kan behålla strand- och naturströvområdet i dess nuvarande skick.

JAG VILL INTE ATT KOMMUNEN BYGGER PERMANENTA BOSTÄDER
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