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INLEDNING

”Karlstad Airport är
den nära och
lättillgängliga
flygplatsen med en
lokal prägel och
service i
världsklass”
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INLEDNING

FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Karlstad Airports viktigaste uppgift är att vara det värmländska näringslivets port mot världen. Flygplatsen är Värmlands
största och de satsningar som görs för att utveckla och stärka Karlstad Airport kommer också bidra till att stärka flygplatsens
varumärke.

Bakgrund och syfte

Vision

Karlstad Airport AB är ett av Karlstads kommun
helägt bolag. Bolagets uppgift som infrastrukturhållare är att driva och utveckla Karlstad Airport
med tillhörande verksamheter samt tillgodose
regionens invånare och näringslivets behov av
flygresor och godstransporter. Bolaget går nu,
efter en tids konsolidering, in i en tydlig utvecklingsfas och utvecklingen och profileringen av
Karlstad Airport måste samordnas.
Sedan den tidigare Masterplanen för Karlstad
Airports utveckling arbetades fram har behoven
och förutsättningarna ändrats. De senare åren
har enskilda utvecklingsbehov hanterats var för
sig samtidigt som behovet av en mer samlad
utvecklingsriktning vuxit sig starkare. Detta för
att undvika suboptimering och på ett fysiskt och
rumsligt sätt kunna tydliggöra bolagets vision
framåt i tiden.
Flygplatsen är Värmlands största och de satsningar som görs för att utveckla och stärka Karlstad Airport kommer också bidra till att stärka
flygplatsens varumärke. En flygplats kan även
användas i syfte att marknadsföra en stad och en
region samt stärka dess identitet. Den påverkan
som Karlstad Airport har på Värmland som region går därmed utöver den direkta påverkan som
flygplatsen har på flygtransporter och den verksamhet som finns på flygplatsen och sträcker sig
också till kommersiella aktiviteter och boende i
den kringliggande miljön.
De frågor som har varit föremål för enskilda
utvecklingsprojekt under föregående år är bland
annat disposition, förprojektering och kostnadsberäkning av en möjlig utveckling av privathangarsområdet. Ett vidare arbete gällande en permanent lösning för en SLA-bas inom flygplatsen,
skissarbete för en ny räddningsstation för flygplatsens behov samt studier av en eventuell flytt
av driftsgård till rampområdet.
Syftet med en ny Masterplan är därför att
samla upp alla enskilda utvecklingsbehov i ett
sammanhang och med planen som underlag ta
ställning till vilka investeringsbehov som ska prioriteras under den kommande tio- till tjugoårs
perioden.

Karlstad Airports viktigaste uppgift är att vara
det värmländska näringslivets port mot världen.
Karlstad Airport AB ska också verka för att fler
besökare kommer till Värmland samt erbjuda
värmlänningarna möjligheten att enkelt resa till
populära charterdestinationer.
Utöver att tillhandahålla passagerartrafik i form
av linje- och chartertrafik samt helikopterverksamhet ska Karlstad Airport AB i enlighet med de
övergripande målen verka för att aktivt stimulera
förutsättningarna för en utökning av frakt- och
privatflyg.
Därutöver ska bolaget, genom bland annat
Svensk Luftambulans långsiktiga närvaro på
Karlstad Airport och en ökad och mer diversifierad flygverksamhet, utveckla flygplatsområdet
så att fler företag väljer att etablera sig på platsen. Med en ökad och mer diversifierad flygverksamhet är förhoppningen att fler företag som
har nytta av närheten till flygplatsen vill etablera
sig i området. Flygplatsens uppgift är således
att tillhandahålla mark och infrastruktur samt att
aktivt marknadsföra området. Därutöver skall
flygplatsens nuvarande lokalbestånd utnyttjas så
effektivt som möjligt och om möjligt ge utrymme
för etableringar.
”Karlstad Airport ska fortsatt
vara en av de svenska
flygplatser som ligger längst
fram i miljöarbetet.”
Karlstad Airports uppgift som flygplatsoperatör
är också att, i enlighet med gällande EU-förordningar, verka för att bedriva en säker flygplatsverksamhet som genom ett aktivt och modernt
flygsäkerhetsarbete reducerar riskerna för allvarliga olyckshändelser.
Karlstad Airport AB ska också arbeta med att
vidareutveckla den miljöprofil som redan finns på
Karlstad Airport. Karlstad Airport ska fortsatt vara
en av de svenska flygplatser som ligger längst
fram i miljöarbetet. Flygplatsens miljöarbete avser både flygtrafikens och flygplatsverksamhetens miljöpåverkan.
KARLSTAD AIRPORT
Masterplan 2018-11-05
3

INLEDNING
Programområdet
Läge och avgränsning
Karlstad Airport ligger cirka 17 km nordväst om
Karlstads centrum. Flygplatsen är belägen på
Våldalen 4:1 som ägs av Karlstad Airport AB. Den
södra delen av flygplatsområdet ligger intill Brakerudsmossen. Flygplatsverksamheten flyttades
till nuvarande plats 1997, innan dess var Karlstad
flygplats belägen bara några kilometer från Karlstads centrum.
Närmsta bostadsområde är Hynboholm som
ligger cirka 1.5 km nordost om flygplatsen och
närmsta tätorter är Skåre som ligger cirka 5 km öster om flygplatsen samt Kil som ligger cirka 6 km
norr om flygplatsen.
Flygplatsområdet ligger längs med riksväg 61,
med E18 cirka 6 km söderöver och E45 cirka 7
km västerut. Järnvägen (Värmlandsbanan) mellan
Karlstad och Kil går strax öster om riksväg 61. Programområdet omfattar huvudsakligen fastigheten
Våldalen 4:1 och utgör sammantaget ca 300 ha.
Markägande
Våldalen 4:1 – Karlstad Airport AB
Del av Våle 1:33 – Privatägd
Del av Våle 1:40 – Privatägd
Del av Krontorp 1:12 – Privatägd
Infartsvägen till Karlstad Airport från väg 61 till
flygplatsområdet ägs och driftas av Trafikverket
som genom vägrätt förfogar över vägbana och
vägområde över sju privatägda fastigheter.
Rättigheter
Det finns två gemensamhetsanläggningar i flygplatsens norra del. De är Hynboholm GA:2 och
SOFIEDAL GA:1 som båda avser vägar.
Det finns en ledningsrätt 17-Å-2837.1 i områdets
norra del (mot norra skyddsplattan) som avser
vattenledning. Det finns i övrigt inga servitut som
belastar Masterplanens programområde.
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INLEDNING
Gällande planer och beslut
Översiktsplan (ÖP 2012)
I gällande översiktsplan (ÖP 2012) framgår att
Karlstads kommun anser att Karlstads flygplats
är viktig för Karlstads och länets utveckling. Karlstad Airport är utpekat som riksintresse för kommunikationer.
Flygplatsens verksamhet ger upphov till begränsningar av annan markanvändning i närområdet, framför allt bostäder med hänsyn till flygbuller.
Vidare framgår av ÖP 2012 att det är en kommunal och regional angelägenhet att flygplatsen
har en hög tillförlitlighet och turtäthet på de olika
flyglinjerna, samt att både in- och utchartertrafiken ökar. Inga nya markreservationer krävs i
översiktsplanen för att säkerställa verksamheten
på Karlstads flygplats.
Karlstad Airport AB delar bedömningen att inga
ytterligare markanspråk än befintlig fastighet
som är detaljplanerad sannolikt finns i framtiden.
Dock kan det finnas behov av att utöka landningsbanan mot norr och söder i händelse av utveckling av tungt fraktflyg, något som skulle kunna innebära utökade markanspråk. Detta behöver
också beaktas i arbetet med en ny översiktsplan.
Arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan pågår.

I gällande översiktsplan (ÖP 2012)
framgår det att det
är en kommunal och
regional angelägenhet
att flygplatsen har en
hög tillförlitlighet och
turtäthet på de olika
flyglinjerna, samt att
både in- och utchartertrafiken ökar.

Gällande detaljplaner
Det finns för programområdet två gällande detaljplaner. Den för programområdet huvudsakliga
detaljplanen (Akt nr. 1780K-46-P99/20, laga kraft
1999-11-22) upprättades i syfte att utöka möjligheterna för segelflyg samt justera plangränserna
till fastighets- och servitutsgränser. Den nu gäll
ande detaljplanen ersatte den första detaljplanen från 1994 som togs fram för att pröva flygplatsens nya lokalisering.
Utöver nämnda detaljplan finns ytterligare en
gällande detaljplan i programområdets norra
del (Akt nr. Akt nr. 1780K-46-P99/20:2, laga kraft
2003-01-23).
Denna detaljplan syftade till att möjliggöra
markanvändning för grustäkt inom området för
den norra ljuslinjen/inflygningszonen.
Gällande detaljplan visar på ca 20 ha planlagd,
outnyttjad mark för flygplatsanknuten verksamhet i anslutning till terminalens parkeringsytor
(ca 3 ha) och bilservice, handel, småindustri och
kontor (ca 17 ha) öster och sydost om terminalområdet.
Det finns ett pågående planuppdrag att se över
gällande detaljplan. Det är viktigt att beakta slutsatserna av denna Masterplan i det arbetet.

Karlstads kommun
anser att Karlstads
flygplats är viktig för
Karlstads och länets
utveckling. I gällande
översiktsplan (ÖP
2012) är Karlstad
Airport utpekat som
riksintresse för kommunikationer.
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INLEDNING
Utredningar
och underlagsmaterial
Arbetet med Masterplan har beaktat ett antal tidigare utförda och pågående tekniska utredningar,
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt övrigt underlagsmaterial. Nedan
redogörs i korthet för några av dessa.
Nytt miljötillstånd 2018
Karlstad Airport AB ansöker om tillstånd till 25 000
flygrörelser per år, varav 13 000 flygrörelser i tung
trafik (luftfartyg med en startvikt överstigande 5,7
ton). Detta är en minskad verksamhet jämfört med
tillståndsgiven verksamhet men en ökning jämfört
med dagens verksamhet (nuläget).
Prövningen av det nya miljötillståndet pågår.
I samband med framtagandet av en ny tillståndsansökan för flygplatsens verksamhet,
inskickat till Mark- och miljödomstolen 2018-0531, har ett omfattande arbete bedrivits med en
teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning,
kontrollprogram, flygbullerberäkningar, redovisning av miljökvalitetsmål med mera.
För vidare beskrivning av miljötillståndsansökan
och dess tillhörande undersökningar, utredningar
och miljökonsekvensbeskrivning, se dessa dokument.
Övriga underlagshandlingar/utredningar
Karlstad Airport har utrett säkerställande av vatt
enförsörjning till terminalbyggnad med mera, VVS
Plan AB och LG Contracting AB, 2014-06-18. Se
vidare under rubriken Förutsättningar, Tekniska
system.
Pontarius AB har utrett flygtekniska och flygsäkerhetsmässiga möjligheter till banförlängning,
turnpads, taxibana samt uppkodning av bankod
från 4C till 4E.
Scandinavian Broker Group utreder de marknadsmässiga förutsättningarna för fraktflyg inom
Karlstad Airport.
Kartmaterial
Karlstads kommuns verktyg KartVy har används
för att tillhandahålla aktuellt planeringsunderlag i
arbetet.
KARLSTAD AIRPORT
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FÖRUTSÄTTNINGAR

”Karlstad Airport –
de värmländska
företagens port
mot världen”
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Workshop personal
Arbetet med framtagande av denna Masterplan
bygger på ett tillvaratagande av den kunskap om
flygplatsen och verksamheten som finns bland
personalen och flygplatsledningen. Arbetet har
förankrats genom två workshoppar med en personalgrupp brett sammansatt utifrån de olika
verksamhetsgrenarna på flygplatsen. Detta arbete
har bedrivits parallellt med en översyn av terminalbyggnadens funktioner och gestaltning (Sweco
Architects AB, Karlstad).
SWOT-analys
Den första workshoppen (juni 2018) handlade
bland annat om att lyfta upp hur platsen och
verksamheten fungerar. Detta gjordes genom en
swot-analys (se bilder till vänster).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Workshop personal
Flygplatsens själ
Under den första workshoppen undersöktes även
flygplatsens karaktäristiska egenskaper - vad är
det som utmärker eller bör utmärka flygplatsen?
Resultatet, redovisat till vänster, visade att flygplatsens värmländska identitet kan lyftas ytterligare och att en hemtrevlig atmosfär såväl inne
som ute är eftersträvansvärt.
I den andra workshoppen (september 2018) redogjordes för det arbete som tagit sin utgångspunkt i platsens förutsättningar (resterande del av
detta kapitel) samt den första workshoppen med
personalen.
Utformningen av denna Masterplan har successivt
tagits fram med hänsyn till och utgångspunkt i de
synpunkter som framkommit under denna process.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Marknad
Karlstad är residensstad i Värmland och här finns
service och tjänster för hela
Karlstadsregionen som
består av Karlstad och de
fyra kranskommunerna
Forshaga, Grums, Hammarö och Kil. Värmland har
en befolkningsmängd på
280 399 invånare, Karlstads
kommun har 91 120 invånare och i Karlstadsregionen totalt bor det 139 724
invånare (samtliga siffror ovan från 2017-12-31).
Logistik & handel
Värmland har i flera avseenden en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Oslo
samt utmed norra benet i den Nordiska triangeln.
Triangeln som förbinder de tre nordiska huvudstäderna Stockholm-Oslo-Köpenhamn absorberar två tredjedelar av de svenska godstransporterna och ingår i EU:s program för ökad rörlighet i
Europa.
Värmland har tillgång till alla de fyra fysiska
transportslagen; järnväg, väg, sjöfart och flyg. Vilket ger goda förutsättningar att sammankoppla

FOTO: KARLSTADS KOMMUN

FOTO: ERIK MÅRTENSSON
Handelsutvecklingen i länet står, liksom landet i övrigt, mitt i en
strukturomvandling. Gränshandeln tycks emellertid påverkas i en
långsammare takt.

olika transportsystem för att uppnå såväl effektivitets- kostnads- och miljövinster. Värmland är
emellertid glest befolkat med ibland stora avstånd mellan bostad och arbetsort. Undantaget
den södra delen som har ett högt befolkningsunderlag.
Karlstad Airport har i dagsläget ett mindre
passagerarflöde jämfört med andra flygplatser
som ligger i regioner av liknande storlek (Karlstad
Airport och den regionala ekonomin, 2017). Det
innebär att det sannolikt också finns en väsentlig
potential för Karlstad Airport att öka passagerarvolymen med hänsyn till det rådande marknadsunderlaget.
Med bättre kommunikationer ökar förutsättningarna för en regionförstoring med exempelvis
större arbetsmarknadsregioner där näringslivet
får lättare att rekrytera och arbetstagaren får lättare att söka jobb utanför sin hemort. Människor
behöver i mindre utsträckning flytta på grund
av arbete vilket gör att faktorer som livskvalitet,
närhet till natur, släkt och vänner i större utsträckning kan styra valet av bostadsort.
Handelsutvecklingen i länet står, liksom i landet i övrigt samt i ett globalt perspektiv, mitt i en
strukturomvandling från fysisk till digital handel.
Utvecklingen i länet med gränshandel tycks
emellertid påverkas i långsammare grad än till
exempel övrig extern- och centrumhandel. Det
finns dock stora möjligheter kopplade till transport och logistik förknippat med näthandel, vilket
skulle kunna tillgodoses i högre utsträckning
än idag inom flygplatsområdet. Karlstad Airport
skulle kunna vara mycket attraktivt och lämpligt
för etablering av logistikverksamhet med koppling till fraktflyg. Här finns också de stora ytor
som krävs för flexibla och innovativa logistiklösningar.
Det finns planmässigt möjligheter för både
handels- och logistiketableringar inom ramen för
befintlig detaljplan.
Etablering av handel inom flygplatsområdet
bedöms dock endast vara av begränsad efterfrågan, och då huvudsakligen som komplement till
annan verksamhet.
KARLSTAD AIRPORT
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Fraktflyg
Att Sverige är en så stor flygfraktsmarknad hör
samman med den starka svenska exportindustrin. Idag kan cirka 50 procent av Sveriges BNP
kopplas till export, vilket nästan är en dubbelt så
hög siffra jämfört med det globala medelvärdet.
Sverige är centralt beläget i Skandinavien och
har kapacitet och kompetens inom infrastruktur,
frakt- och ramphantering.
Runt 40–50 procent av flygfraktstonnaget går
på lastbil till och från flygplatser i Europa där
godset ansluter till flyg. Detta skapar möjligheter
att utveckla flygfrakten då dessa volymer idag
inte kan flyga direkt från Sverige på grund av
begränsat linjeutbud. Det är ett begränsat antal
flygplatser i Sverige som kan ta emot tungt fraktflyg.
”Ett starkt och välfungerande
flygtransportsystem resulterar
i att fler och större marknader
blir tillgängliga”
Det finns planstöd i gällande detaljplan för utveckling av fraktflyg.
Ett starkt och välfungerande flygtransportsystem resulterar också i att fler och större marknader blir tillgängliga.
Tillgång till transportinfrastruktur påverkar även
företags lokaliseringsbeslut med hänvisning till
att ett bra fungerande transportsystem möjliggör
för företag att minska sina lagernivåer och därmed också på sina lagringskostnader.
Scandinavian Broker Group utreder för Karlstad
Airports räkning de marknadsmässiga förutsättningarna för fraktflyg inom flygplatsen. Efter
delavstämning med Scandinavian Broker Group
framgår att det finns en marknad för fraktflyg på
Karlstad Airport, men kanske inte med den inriktningen och omfattningen som kräver en banförlängning utan med mer småskalig fraktverksamhet. En marknadsundersökning pågår också.
Etablering av fraktflyg på flygplatsen ställer inte
några direkta krav på hangarer då fraktverksaheten sker enligt ”just-in-time”-principen, men väl

på möjligheten till godshantering och omlastning
samt tillgång till infrastruktur.
Kontor
Kontorsmarknaden i Karlstad har under de senare åren mättats något, på grund av flera större
vakanser (Karolinen) samt nybyggnadsprojekt
(Inre hamn, Fanfaren). Internationell tillgänglighet
är emellertid en fördel för många företag och
möjligheten till kontorsetableringar finns inom
flygplatsområdet. I gällande detaljplan finns också byggrätter vilket innebär att Karlstad Airport
på längre sikt skulle kunna bli attraktivt även för
kontors- och verksamhetsetablering i stort.
Småindustri
Gällande detaljplan för flygplatsen möjliggör
både för bilservice och småindustrietableringar.
Att undersöka om det finns synergier med befintliga anläggningar (fordonstvätt, garage/verkstad
med mera) inom flygplatsområdet liksom marknadsmässiga förutsättningar för kompletterande
etableringar inom området är intressant. Detta
ska skötas genom Teknik- och fastighetsförvaltningens och Kommunledningskontorets försorg.
Viktigt att beakta är dock ett säkerställande av
att flygplatsens ordinarie verksamhet inte blir
lidande avseende arbetsflöden, effektivitet och
arbetsmiljö.

FOTO: KARLSTAD AIRPORT
I gällande detaljplan finns planstöd för utveckling av fraktflyg.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Fysisk miljö
Landskapsbild och markförhållanden
Marknivåerna inom programområdet är belägna på höjder mellan +72 (längst i söder och vid
väg 61) och +114 m (längst i norr) (RH2000). Inom
landningsbanan och terminalområdet är marknivåerna jämnare, omkring +100.
Vegetationen runt flygplatsområdet består
mestadels av gles tallskog vilket är typiskt för de
värmländska sandåsarna och tallmoområdena.
Stora grusavlagringar, som är en del av ett omfattande isranddelta, med flera stora grustäkter finns
norr och öster om flygplatsen. Den östliga grustäkten skymtar längs infartsvägen från väg 61.
Vägen upp till flygplatsen från väg 61 är relativt
anonym och saknar utblickar och en enhetlig
vägutformning. Skyltningen längs infartsvägen
är inte heller enhetlig. Uppe vid terminalområdet
och mot landningsbanan öppnar landskapet upp
sig.
I samband med etableringen av flygplatsen
togs flera geotekniska utredningar fram. I en heltäckande undersökning utförd av VIAK AB (nuvarande Sweco Civil AB) 1988-08-23, konstateras
att hela flygplatsområdet underbyggs av 5-20
meter lerlager, med undantag från tre mindre
fastmarkspartier. I samband med projekteringen
av flygplatsen togs en karta fram där det på ett
tydligt sätt framgår hur markförhållandena ser ut
inom området (se bild ovan till höger).
Trafik
Flygplatsområdet nås via en infartsväg från väg

FOTO: ULRIKA NORDHOLM

FOTO: ULRIKA NORDHOLM

Tekniska system
61. Väg 61 och infartsvägen har Trafikverket som
huvudman.
Flygplatsen kan också nås från söder via Önnerudstorp (vägen mellan Henstad och Edsvalla).
Anslutningen är inte allmänt tillgänglig men tillgång för servicefordon och räddningstjänst finns
och angör den södra räddningsplattan och södra
änden på landninsbanan.
Från norr finns motsvarande angöringsmöjlighet till den norra änden av landningsbanan som
också nås av behörig trafik via vägen mot Tollerud och Sofiedals bergtäkt. En ny privathangar på
den norra räddningsplattan angör också denna
väg.
Omkring terminalområdet finns ett antal gator
för flygplatsens och befintliga företags och aktörers behov. En del av gatorna är belägna inom
airside och är inte allmänt tillgängliga.
Övriga vägar inom programområdet är mindre
skogsvägar och servicevägar för flygplatsen.
Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
Längs väg 61 finns hållplatser för länsbusstrafik.
Koppling till flygplatsen från dessa hållplatser
saknas idag. För kollektivtrafikresor till och från
flygplatsen finns flygbuss mellan Karlstads centrum och flygplatsen. Denna linje är anropsstyrd
och utförs vanligtvis med taxi.
I övrigt finns taxi samt hyrbilsverksamhet inom
terminalområdet. Inom området finns inga separata gång- och cykelvägar. Det finns dock gångvägar från flygplatsens långtidsparkering.

FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Omkring terminalområdet finns ett antal gator för flygplatsens och befintliga företag och aktörers behov. En del av gatorna är belägna
inom airside och är inte allmänt tillgängliga.
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Täkter
Det finns inom/i nära anslutning till programområdet tre gällande täkttillstånd.
1. Hynboholm berg- och grustäkt (Krontorp 1:12
m fl)
Tillståndsinnehavare: Grus & Makadam i Värmland AB
Tillståndet gäller till och med: 2020-03-15 (ny
tillståndsprocess påbörjad)
2. Hynboholm grustäkt (Hynboholm 2:1 m fl)
Tillståndsinnehavare: Värmlandsgrus AB
Tillståndet gäller till och med: 2021-10-29
3. Sofiedal grustäkt (Sofiedal 2:3)
Tillståndsinnehavare: NCC Roads AB
Tillståndet gäller till och med: 2022-09-17
De gällande täkttillstånden har Länsstyrelsen
som tillsynsmyndighet, förutom 2. Hynboholms
grustäkt där Karlstads kommun genom miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet.
Det är viktigt att vid fortsatt utveckling av Karlstad Airport AB beakta de gällande tillstånden
samt förankra Masterplan hos berörda tillståndsinnehavare, fastighetsägare och tillsynsmyndigheter, i syfte att skapa möjligheter och förutsättningar för önskad utveckling av flygplatsen såväl
som fortsatt verksamhet inom ramen för täkttillstånden.
Teknisk försörjning - vatten och avlopp
Karlstad Airport försörjs med kommunalt vatten
från Hynboholms vattentäkt.
Flygplatsen berörs i de nordöstra delarna av
vattenskyddsområdet för vattentäkten, men
endast av den så kallade tertiära zonen för vattenskyddsområdet, vilket innebär att skyddsföreskrifterna för vattentäkten behöver följas vid
utveckling som berör den tertiära zonen.
Enligt utredningen om vattenförsörjning från
2014 framgår att vattenförbrukningen inte överstiger 2000 m³/år eller ej över 200 m³/månad.

Enligt tillståndsansökan MKB framgår dock att
förbrukningen 2015 var 2800 m³.
Vattenförsörjningen sker från Karlstads kommun via tryckstegringsstation belägen mellan
Skåre och Flygplatsen.
Befintlig tryckstegringsanläggning består av
2 st varvtalsstyrda pumpar som regleras till att
hålla ett konstant tryck. Vattenledningen, med
dimensionen 160 mm diameter, från Skåre till
flygplatsen med tillhörande tryckstegringsanläggning ägs av flygplatsen. Ledningarna är
drygt 20 år gamla (anläggninsår 1996) men bedöms vara i gott skick.
Denna Masterplan med ny verksamhet inom
eller i nära anslutning till flygplatsen kan medföra förändrade behov av vattenförsörjningen.
Runt terminalområdet och längs med matarledningarna finns ett vattentrycksområde. Det
finns en sårbarhet i systemet då det idag saknas
en reservoar för trycksättning av vatten, i händelse av driftstopp på befintlig tryckstegringsstation.
Spillvatten består framförallt av sanitärt spillvatten, vatten från flygplanstoaletter, restaurangverksamhet, fordonstvätt samt vatten från
golvbrunnar i fältförråd och verkstad. I hangaren
belägen i närheten av södra plattan intill fältförråden finns en golvbrunn kopplad till spillvattennätet.
Spillvatten från verkstad, fordonstvätt, garage och hangar leds via oljeavskiljare innan det
avleds till spillvattennätet. På flygplatsen finns 3
stycken oljeavskiljare samt 1 stycken fettavskiljare kopplade till spillvattennätet.
Oljeavskiljarna är belägna vid driftgaraget,
räddningstjänsten och verkstaden. Fettavskiljaren är belägen i anslutning till restaurangverksamheten i terminalbyggnaden.
Tömning av flygplanens toaletter sker till en latrinvagn. Innehållet i vagnen töms till spillvattennätet. Spillvatten som uppkommer på flygplatsen leds till Skåres kommunala reningsverk.
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Teknisk försörjning - Dagvatten
Dagvatten från flygplatsen släpps antingen
direkt eller via en dammanläggning till ytvattenförekomsten Tolerudsbäcken. Bäcken som rinner
ut i Vänern via Norsälven, är cirka 10 km lång och
tillhör Göta älvs avrinningsområde. Ytvattenförekomst Ävjan sydväst om flygplatsen är mottagande recipient för yt- och grundvatten från
flygplatsens brandövningsplats samt från sydöstra delen av rullbanan.
Dagvatten uppkommer främst från de stora
asfalterade ytorna samt från tak och runt byggnader.
Runt bansystemet, stationsområdet, parkeringsytor samt på brandövningsplatsen finns
dagvattensystem. På flygplatsen finns fyra olje
fffsss avskiljare kopplade till dagvattennätet.
Oljeavskiljarna är belägna vid brandövningsplatsen, fordonsbränsleanläggningen, jetbränsleanläggningen samt vid reservkraftanläggningen.
På Karlstad Airport leds dagvatten som innehåller avisnings- och halkbekämpningskemikalierester till en dammanläggning och övrigt dagvatten,
såsom dagvatten från rullbanan vid övriga tillfällen, taxibanor, parkeringsytor och dränvatten
leds direkt till recipienten Tolerudsbäcken.
Vid höga flöden, över 150 l/s, avleds vatten till
utjämningsmagasin för att begränsa flödet och
undvika erosionsskador i recipienten. Det finns
ventiler vid dammanläggningen som möjliggör
uppsamling av förorenat vatten vid händelse
av större läckage, brand etc. Viss ytlig avrinning

FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Dagvatten uppkommer främst från de stora asfalterade ytorna samt från tak och runt byggnader. Runt bansystemet, stationsområdet, parkeringsytor samt på brandövningsplatsen finns dagvattensystem.

från brandövningsplatsen sker till Pålbäcken och
vidare mot Ävjan.
Det finns en branddamm mellan rampfordonsområdet och terminalbyggnaden.
Teknisk försörjning - Värme, el, tele och fiber
Karlstad Airport är försörjt med elnät av Karlstads Energi AB via en ledning från Hynboholm.
Inom terminalområdet finns en större transformatorstation öster om räddningsstationen. Det
finns även en ledningsgrav längs med infartsvägen till flygplatsen med inkommande el- och
teleledningar.
Elförbrukningen exklusive det som sålts vidare till övriga verksamhetsutövare på flygplatsen
uppgick 2015 till totalt 1633 MWh. I detta ingår
även viss uppvärmning av lokaler. Under 2015
påbörjades ett arbete med att byta ut armaturerna i terminalen. Åtgärden har under 2015 medfört
att elförbrukningen på armaturerna har sänkts
från 19 MWh till 7 MWh. För den sökta verksamheten bedöms elförbrukningen eventuellt öka,
uppskattningsvis med maximalt 30%.
Huvuddelen av värme- och varmvattenbehovet i terminalen och driftbyggnaderna tillgodoses av bergvärmeanläggningar. Dessutom
tillgodoses hela kylbehovet i tornet samt dess
administrativa byggnad av kyla från borrhålen
för bergvärmen.
Flygplatsen är försörjd med fiber från Karlstad
Energi AB i en kabelgrav i samma läge som inkommande VA-ledningar.

FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Dagvatten från flygplatsen släpps antingen direkt eller via en dammanläggning till ytvattenförekomsten Tolerudsbäcken. Bäcken som
rinner ut i Vänern via Norsälven.
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Risker och störningar
Flygplatsens verksamhet ger upphov till bullerstörningar. Det är främst bostadsbebyggelse i anslutning till flygplatsen som berörs av flygbuller och
restriktivitet iakttas vid prövning av förhandsbesked,
bygglov och detaljplaner inom den så kallade flygbullerzonen (se avsnitt om Översiktsplan).
Avseende verksamhetsområden och kontor finns
dock inga gällande gräns- eller riktvärden för buller
inom sådan markanvändning.

Ett arbete pågår parallellt med framtagande av Masterplan där förutsättningarna för omtoppning av banan
samt en banförlängning och uppkodning av bankoden
från 4C till 4E utreds (Pontarius AB).

Flygsäkerhet
Parallellt med arbetet med Masterplan har utvecklingsidéer stämts av och föreslagits utifrån ett flygtekniskt- och flygsäkerhetsperspektiv. Ansvarig för
detta arbete har varit Pontarius AB. Arbetet har bland
annat resulterat i en översyn av hinderfrihetsbegränsningar av ny bebyggelse samt vilka konsekvenser en kommande uppkodning från kod C till kod E
inom delar av flygplatsområdet (airside) skulle få.
På kartbilden till vänster finns en redovisning av
närmsta placering av fasadliv och högsta möjliga
byggnadshöjder (över centrumlinjen för rullbanan cl RWY) samt säkerhetsavstånd för taxibana (TWY)
för tänkta utvecklingsområden.
Byggnadshöjden för nytillkommande bebyggelse (hangarer) ska räknas utifrån centrumlinjen för
rullbanan i läget ”utanför” tänkt byggnation, vilket
behöver tas hänsyn till vid beräkning av byggnadshöjd. De flygplansmodeller som inryms inom kod
C respektive kod E bedöms dock av Pontarius AB
alla vara möjliga att härbärgera inom hangarer med
ovan angivna byggnadshöjdsbegränsningar. Flygsäkerhets- och flygtekniska aspekter ska beaktas vid
utveckling av nya områden inom Masterplan.
Airside är tillträdesskyddad och inhägnat med
staket. Inom området gäller särskilda regler för
säkerhet. Staketet och ett antal byggnader, däribland flygplatsens terminalbyggnad, utgör gräns
mellan airside och landside. Landside är tillgängligt
för allmänheten och inom detta område finns vägar,
parkeringar, restaurang och ankomsthall. På kartbilden till vänster finns nuvarande gräns mellan airside
och landside redovisad. Det finns idag vissa tillgänglighetsbrister vid patrullering av stängslet mellan
airside och landside.
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”Tillbaka till
ursprunget med
en tidsenlig
tolkning.”
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12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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En flygplats primära funktion är att tillhandahålla
passagerare flygtransport och att frakta gods
mellan olika platser. Men flygplatser fyller inte
bara en funktion som nav för transportmedel, de
skapar också en global anslutning till omvärlden
och dagens världsflöden.
Näringslivet i Värmland är internationellt med
ett flertal exportindustrier och ett betydande internationellt ägande. Karlstad Airport är en viktig
bas för kommunikationerna till och från Värmland
och vidare ut i Europa eller världen.
Tillgången till flygtransport i regionen spelar
dessutom en viktig roll för att stärka och stödja
befintliga verksamheter samt attrahera ny företagsamhet och kommersiella aktörer. En effektiv
transportinfrastruktur krymper tid och rum och
därmed kan även en liten flygplats med starka
länkar spela en stor roll för den regionala utvecklingen och ekonomin.
Ett bättre transportsystem resulterar också i att
fler och större marknader blir tillgängliga – och
den ökade tillgängligheten leder i sin tur till en
ökad konkurrens där regioner och länder tillåts
specialisera sin produktion på det de har bäst
förutsättningar och möjligheter att tillverka. På
samma sätt som tillgängligheten till produkter
som tillverkas på andra platser ökar. En förbättring av infrastruktur stimulerar på så vis både det
totala utbudet och efterfrågan.
Flera rapporter visar också på att tillgång till
välfungerande flygtransporter påverkar hur företag lokaliserar sig och att vissa branscher tenderar att lokalisera sig i kluster, vilket i sin tur kan
leda till att ytterligare företag omlokaliserar sig
för att dra nytta av den förbättrade tillgängligheten som den nya lokaliseringen erbjuder. En stark
relation mellan företags lokaliseringsbeslut och
tillgängligheten till en flygplats och välfungerande flygförbindelser innebär alltså att flygplatser
spelar en stor roll för att öka platsers konkurrenskraft om stora och växande företag och dess
huvudkontor.
Sammanfattningsvis syftar en investering i
transportinfrastruktur till att transporter ska
bli kostnadseffektivare, snabbare och mer

långsiktiga. Prognoser på utökad flygtrafik i takt
med regioners utveckling vittnar om att även genomströmningen av människor på sikt kommer
att öka. Inom flygplatsområdet finns god marktillgång för ytmässigt krävande verksamheter
samt flexibel användning och utveckling över tid.
Målet är att utveckla Karlstad Airport till en attraktiv plats för flera ändamål. I utvecklingsarbetet
avses också stor vikt läggas vid hållbarhetsaspekter som att ge plats för nya miljötekniska
innovationer, främja energieffektivt byggande
samt en medveten utveckling och ett bevarande
av områdets gröna miljöer.
”En medveten miljöteknisk
utveckling och ett bevarande
av områdets gröna miljöer.”

Masterplan för Karlstad Airport inrymmer 18
olika delområden eller åtgärder. De olika delområdena kommer att ha olika inriktning och
funktion. Den gemensamma nämnaren är att alla
utvecklingsområden kommer att omges av skog
i relativt flack terräng. Några områden kommer
att ha öppenhet mot landningsbana/platta och
helt eller delvis ligga inom airside, medan andra
kommer att ha en mer publik placering och funktion och ligga inom landside.
Som utgångspunkt i den övergripande gestaltningsidén föreslås att landskapets och platsens
naturgivna förutsättningar i kombination med
moderna och attraktiva, tillgängliga lösningar
som grund kan tydliggöra flygplatsens värmländska identitet.
Då många av delområdena som föreslås utvecklas sannolikt kommer att inrymma större
byggnadsvolymer och ha en nyttopräglad karaktär som saknar mänsklig skala är det viktigt
med indelningen i byggnadsvolymer. Det är även
angeläget att särskild omsorg ges bebyggelse
som vetter mot allmänna ytor (parkeringar, gator
med mera). Inslag av grönska som rumsavdelare
och attraktiva inslag i området är också viktigt.
KARLSTAD AIRPORT
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Utvecklingsförslag
Inzoomad situationsplan
på möjlig utveckling enligt förslag till framtida
markanvändning.
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Bebyggelse och kvartersmark
Nedan följer en delområdesvis redogörelse av
Masterplanens utvecklingsförslag avseende utveckling av kvartersmark.

6A & 6B Hangarområde
Översiktlig beskrivning
Området syftar till att utveckla ett område för
flygplatsrelaterad, kommersiell verksamhet.
Inriktningen skulle kunna vara brandflyg (hangar
och stationeringsplats för MSB), fraktflyg, reguljärflyg samt annan flygplatsrelaterad verksamhet
av behov av direkt tillgång till plattan.
Området skulle lämpligtvis kunna knytas samman med delar av område 13 genom etableringar
som stödjer och har nytta av varandra. Området
skulle kunna inrymma verksamheter utifrån kod
E-kraven.
Området kan byggas ut i två etapper. Område
6A (södra) kan byggas ut först medan område 6B
förutsätter att delar av Hynboholmstäkten fylls ut
för att skapa tillräcklig mark för flygplatsrelaterad
verksamhet. Inriktningen är att område 6B med
fördel används för större reguljärflyg och tyngre
fraktflyg, men skulle också kunna användas för
mindre flygplan.
En utveckling av fraktflyg skulle kunna innebära behov av kontors- och godshanteringslokaler
med tillhörande lastbrygga samt koppling till
vägnätet. Byggnad för detta ändamål ska delas in
i airside och landside där tillgång till airside från
landside (speditörssida) kräver säkerhetskontroll
med godsröntgen.
Inom området kan byggnader uppföras i linje
med söder därom liggande byggnaders fasadliv,
och till en högsta höjd av 38 meter över centrumlinjens höjd på rullbanan. Vilket med god marginal
är tillräckligt för att inrymma flygplan inom kod E.
Plattan framför byggrätterna behöver utökas.
Vid en uppkodning från 4C till 4E kan ytterligare
mark krävas för att klara svängradier (röd markering).
1:12

Område 6A
Area: 3,3 ha
BYA: ca 5 000 kvm

Område 6B
Area: 5,1 ha
BYA: ca 15 000 kvm

Lr

Gestaltning och landskapsbild
Gestaltningsmässigt bör det här bibehållas en
grön korridor med omkringliggande landskap.

En utveckling av 6B kommer att innebära omfattande utfyllnadsåtgärder, och det är lämpligt att
återplantera en skogsremsa mot den kvarvarande
täkten. Byggnader (hangarer) inom området bör
utföras med svagt sluttande sadeltak med nock
riktad vinkelrätt mot plattan.
En tydlig avgränsning mot täktområdet är viktigt för områdets attraktivitet genom att spara/
plantera skog.
Fordonstrafik
Området skulle kunna trafikförsörjas via befintlig
gata (till Skanska, personal- och hyrbilsparkeringen) men kommer att bli avhängigt en investering i
en ny gata i takt med att verksamheten och trafiken inom och till/från området ökar.
Förutsättningar för genomförande
En utveckling av området kräver markrådighet
samt utfyllnad. BMI-hangaren behöver flyttas för
att möjliggöra anläggning av förlängning av platt
an.
Upp till två hangarer av BMI-hangarens storlek
(samt en flytt av BMI-hangaren) kan inrymmas
inom egen mark, medan övrig utveckling (norra
delen av 6A och hela 6B) kräver markrådighet.
Området ligger inom tertiärt vattenskyddsområde. En utveckling av området är inte planenligt då
marken ligger inom L2 – Natur, skyddsområde,
grustäktsområde.
Bakgrunden till planbestämmelsen är att flygplatsen i samband med prövningen av täkttillståndet för grustäkten yttrat sig och värnat om
landskapsbilden (grustäkt sett från flygplatsen).
Tanken var också att vegetationsgränsen mellan
flygplatsområdet och täktområdet skulle ligga i
släntkrön.
Mot bakgrund av detta och den avvikelse från
detaljplanen som prövats i samband med (beviljat) bygglov för etableringen inom område 7
bedöms förutsättningar finnas för utveckling inom
ramen för gällande detaljplan.
Gränsen mellan airside – landside behöver förändras i syfte att möjliggöra en fungerande verksamhet med bibehållna securitykrav.
KARLSTAD AIRPORT
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7. Hangarområde
Översiktlig beskrivning
Området syftar till att utveckla ett område för
flygplatsrelaterad, kommersiell verksamhet.
Inriktningen skulle kunna vara kommersiell
flygverksamhet i mindre skala samt annan
flygplatsrelaterad verksamhet i behov av direkt
tillgång till plattan.
Områdets utbredning och storlek är dimensionerat för flygplan inom ramen för kod C.
Utveckling av området har påbörjats genom
etablering av en privathangar.
Områdets inriktning föreslås vara privat/kommersiell flygplatsrelaterad verksamhet. Inom
området kan byggnader uppföras fram till och
med en av Pontarius AB fastställd linje (se s. 15),
och till en högsta höjd av 23 meter över centrumlinjens höjd på rullbanan, vilket med god
marginal är tillräckligt för att inrymma flygplan
inom kod C.
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Gestaltning och landskapsbild
Området ligger avskilt från terminalområdet och
övrig bebyggelse inom flygplatsområdet, och
med en exponering mot väster och norr. Området österut utgörs av skogsmark och en damm,
och bakomliggande finns Hynboholmstäkten.
Platsens exponerade läge ställer vissa krav på
gestaltning avseende kulör, och bör vara enhet-
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Område 7
Area: 3,7 ha
BYA: ca 2400 kvm

16.

lig och neutral i färgsättningen inom området.
Byggnader (hangarer) inom området bör utföras
med svagt sluttande sadeltak med nock riktad
vinkelrätt mot plattan.
Fordonstrafik
Området kommer att anslutas till det allmänna
vägnätet mot norr, byggnation av väg pågår. Det
finns möjligheter att binda ihop området med
område 6 och övriga terminalområdet, se vidare
under beskrivning av delområde 8.
Trafiken till och från område 7 kommer att vara
privat för verksamma och kunder tillhörande
etableringarna.
Förutsättningar för genomförande
Fiberanslutning, vatten och avlopp ska dras
fram från terminalområdet. Byggnad under uppförande ska uppvärmas med luftvärmepump.
Övriga byggnader inom området ansluts till
gemensamma lösningar via samma anslutning,
uppvärmning med enskilda lösningar. På kort
sikt behöver beredskapsplattans utformning
justeras för att möta upp den pågående etableringen.
Planenlighet (detaljplan), vattenskyddsområde
och airside/landside – se resonemang under
område 6 då samma förutsättningar gäller inom
detta område.

12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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Utveckling av detta område förseslås vara privat/kommersiell flygplatsrelaterad verksamhet.
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9. Solelfält
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Översiktlig beskrivning
Ett mindre område med solceller föreslås inom
område 9. Syftet med solcellerna är att lyfta
fram arbetet med hållbar energiförsörjning som
pågår inom Karlstads kommunkoncern och
inom Karlstad Airport.
Det kan vara ett viktigt signalvärde i att visa på
en kommande omställning mot en mer hållbar
energiproduktion, som ett fortsatt led i att energieffektivisera flygplatsens verksamhet.
Gestaltning och landskapsbild
Det är viktigt att byggnadshöjden på solelfältet
hålls nere runt ca 0,5-1,0 meter så att det fortsatt kan bibehållas en god visuell kommunikation från terminal ut mot flygplatsområdet.
Utformningen av solelfältet inom området
behöver också beakta möjlig bländningsproblematik.
Fordonstrafik
Servicetrafik till och från anläggningen sker på
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befintligt vägnät inom flygplatsområdet.
Det finns säkerhetsmässiga hinder för en extern servicepart att få tillgång till området, vilket
talar för att anläggningen driftas av flygplatsens
personal airside.
Förutsättningar för genomförande
Hänsyn till en flytt av utryckningsväg från den
nya räddningsstationen för flygplatsen samt
den nya taxibanan behöver också tas, vilket kan
påverka den exakta utbredningen och placeringen av solelfältet. Avgränsningen av område
9 är därför att betrakta som ungefärlig i denna
Masterplan.
Karlstads Energi AB har i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett större solelfält inom
flygplatsområdet (med omnejd). De marknadsmässiga och tekniska aspekterna av ett sådant
solelfält ska undersökas och lämplig(a) plats(er)
ska redovisas.
En etablering inom airside kan innebära säkerhets- och tillgänglighetsproblem för drift och
underhåll av ett sådant fält vilket behöver beaktas vid förslag om etablering airside.
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Område 9
Area: 0,7 ha
Ett mindre område med solceller föreslås inom område 9.
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10. Utveckling rampfordon samt utbyggnad terminal
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Översiktlig beskrivning
En utveckling av området ska på sikt kunna
inrymma två huvudsakliga funktioner. Den
primära användningen av området är ett utökat
rampfordonsområde där delar av funktionerna
som idag finns inom driftsgårdsområdet flyttas
till detta område. Det är en följd av etableringen
av ambulanshelikoptern och SLA:s permanenta
etablering inom nuvarnade driftsgårds-, flygtorns- och räddningsområde.
Den andra funktionen är en utveckling av terminalbyggnaden i händelse av ökad flygverksamhet (charter med mera) kan ytterligare en
gate behövas. Detta skulle kunna vara möjligt
genom att flytta utgående bagage ”ett hack”
mot norr och bygga till terminalbyggnaden norr
över med motsvarande storlek.
Det utvecklade rampfordonsområdet ska
inrymma större skärmtak för uppställning av
fordon, en varmbonad garagedel inrymmande
utrymme för sopsug, avisarbilar, latrinservice,
airstarter, vatten och catering. Området kan
också inrymma ett skärmtak dockat mot terminalbyggnaden (och i förlängningen mot en
eventuell tillbyggnad av terminalen) med kör
ytor och uppställning för bagagevagnar med
elladdningsmöjlighet. I anslutning till skärmtaket
kan också personalutrymmen anordnas (WC,
pausrum med mera).
I samband med uppkodning till bankod 4E
behöver omfattande garageytor för ramputrustning finnas inom detta område (och ev del av
område 6A).

mot gångstråket mellan terminalbyggnaden
och personal- och hyrbilsparkeringen.
Fordonstrafik
Kopplingen mellan verkstadsområdet och område 10 behöver säkerställas, se vidare beskrivning av område 4.
Förutsättningar för genomförande
På kort sikt skulle de norra delarna av området
kunna nyttjas för fraktflygverksamhet i mindre
omfattning, innan område 13 har byggts ut.
Befintlig byggnad inom områdets norra del behöver lösas in för att skapa handlingsfrihet och
rådighet över marken.
Befintlig räddningsdamm beaktas.
Teknisk försörjning kan lösas genom anslutning till befintliga system inom flygplatsområdet.
Verksamheten kräver genomförande av 4. innan driftstagande av området.
Utvecklingen är helt planenlig (detaljplan).
Vattenskyddsområde och airside/landside
– se resonemang under område 6 då samma
förutsättningar gäller inom detta område.
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Gestaltning och landskapsbild
Utformningen av tillbyggnad av terminalbyggnaden anpassas till befintlig huvudbyggnad,
främst avseende takvinkel och avtrappande
höjd från terminalbyggnaden i syfte att bibehålla proportionerna. Färgsättning av skärmtak och
garagebyggnad förslagsvis i svart utförande.
Takvinklar samma som terminalbyggnaden,
eller motsvarande takvinkel för enkellutande
pulpettak, Förslagsvis taktäckning av sedum.
Det är här viktigt att bibehålla en grön skogsridå
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11. Ny räddningsstation samt utbyggnad terminal
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Översiktlig beskrivning
En ny räddningsstation för flygplatsens räddningsverksamhet ska uppföras, med planerad
byggstart vintern 2018/2019. Ett förarbete till
detta har bedrivits under 2016-2017 och resulterat i en kravspecifikation och tidiga skisser som
legat till grund för det byggprojekt som nu ska
genomföras. Utryckningsväg ut mot rullbanan är
ett krav för att klara insatstiderna.
Det är av vikt att säkerställa en möjlig expansion av terminalbyggnaden mot söder, för att
klara av ett möjligt behov av utökad ankomsthall och bagagehantering. Området kan tills
tillbyggnad blir aktuellt inrymma ett skärmtak,
dockat mot terminalbyggnaden (och i förlängningen mot en eventuell tillbyggnad av terminalen), med körytor och uppställning för bagagevagnar med elladdningsmöjlighet.
Gestaltning och landskapsbild
Utformningen av tillbyggnad av terminalbyggnaden anpassas till befintlig huvudbyggnad,
främst avseende takvinkel och avtrappande
höjd från terminalbyggnaden i syfte att bibehålla proportionerna.
Färgsättning av skärmtak och garagebyggnad
förslagsvis i svart utförande.
Takvinklar samma som terminalbyggnaden,
eller motsvarande takvinkel för enkellutande
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pulpettak. Förslagsvis taktäckning av sedum på
skärmtak.
Utformningen av räddningsstationen utförs
och placeras så att tillräckligt utrymme för tillbyggnad och eventuellt skärmtak möjliggörs.
Räddningsstationen utförs med sadeltak med
taknock likt intilliggande byggnader (nord-syd).
Fordonstrafik
Området kan nås från landside genom anslutning mot befintligt vägnät (vägen runt korttidsparkeringen framför terminalen) om behov
finns. Räddningsbil i utryckning kräver en ny,
egen angöring mot banan, vilket Pontarius AB
har studerat, och denna finns med i Masterplan
med lämplig radie.
Förutsättningar för genomförande
Utbyggnad begränsas söderut av ett stort ledningsstråk från transformatorstationen.
En ny räddningsväg mot banan behöver anläggas. GA- flödet från airside och ut mot landside
behöver säkerställas. Nuvarande snurrgrind blir
felplacerad då ny räddningsstation byggs.
En riskanalys för projektet har påbörjats med
fokus på flygsäkerhet. Det är viktigt att beakta
dessa inom ramen för fortsatt arbete med räddningsstationen.
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Utformningen av tillbyggnad av terminalbyggnaden anpassas enligt förslag till befintlig huvudbyggnad.

KARLSTAD AIRPORT
Masterplan 2018-11-05
23

UTVECKLINGSFÖRSLAG
12. Utveckling terminalbyggnad
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Gestaltningen ska ta med den övergripande
gestaltningsidén, med den värmländska karaktären och platsens naturliga förutsättningar, in i
byggnaden.
En känsla av: ”Nära, mysigt och ombonat” ska
prägla utformningen av terminalbyggnaden.
Ett arbete har bedrivits parallellt med Masterplan avseende terminalbyggnadens funktioner
och gestaltningsidé genom Sweco Architects
AB i Karlstad.

Utformningen bygger på:

• Visuell kontakt med plattan från entrén.
• Ökad digitalisering av verksamheten ur ett
kundperspektiv.

• Jordnära färtsättning, anspelning på furu
och tallskog.

• Vardagsrumskänsla.
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Område 12
Area: 0,6 ha
BYA: ca 3 000 kvm (inga större nybyggnadsytor förväntas –
tillbyggnader hanteras inom område 1o och 11.

ILLUSTRATION: SWECO ARCHITECTS
En känsla av: ”Nära, mysigt och ombonat” ska prägla utformningen av terminalbyggnaden.
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13A & 13B Verksamhetsområde
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Översiktlig beskrivning
Inom detta område finns möjligheter till utveckling av verksamhet kopplat till fraktflyg. Exempelvis genom etablering av verksamheter knutna till kommersiell verksamhet inom område 6,
såsom godshantering, lagerhotell (exempelvis
MSB:s krisberedskapslager) och logistikföretag. Det skulle kunna vara lämpligt att utveckla
området till en logistikhub. Området ligger i nära
anslutning till område 6 med direkt koppling till
plattan (airside) och möjlighet till goda kommunikationer utan inblandning med övrig kundoch resenärstrafik.
Skulle behovet av kontorsyta finnas i framtiden
finns också möjligheter till sådan byggnation
och då gärna närmare infartsvägen. Grönområden är viktiga inslag, både ur gestaltningssynpunkt och ur dagvattenhanteringssynpunkt.
Gestaltning och landskapsbild
Strukturen tar hänsyn till naturmarken som finns
inom området idag och drar nytta av den skog
och tallmokaraktär som där finns. En enhetlighet
i fasadernas kulörer och takvinkel/takmaterial
ska också eftersträvas. Inramning av tomtmarken mot allmänna ytor med gärdesgård och
tallmo. Detta bidrar till den övergripande gestaltningsambitionen.
En kontorsbyggnad skulle kunna få en fram-
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Strukturen tar hänsyn till naturmarken som finns inom området idag. Inramning av tomtmark mot allmänna ytor med
gärdesgård och tallmo.

skjuten placering invid den nya cirkulationsplatsen och vara en byggnad som sticker ut gestaltningsmässigt och som markerar en ny etapp av
flygplatsens utveckling.
En ny cirkulationsplats (se vidare nedan) kan
gestaltas på ett sätt genom ljussättning och
programmering så att flygplatsens karaktär och
värmländska själ framträder, vilket bidrar till
att ytterligare profilera destinationen Karlstad
Airport.
Fordonstrafik
En ny anslutningsväg behöver sannolikt byggas
ut då området exploateras. Det är möjligt att
samnyttja befintlig väg till Skanska/personaloch hyrbilsparkeringen, men det kan innebära
konflikt med kundtrafiken till flygplatsens korttidsparkering. I synnerhet om området utvecklas
till ett logistikcentra, vilket bör undvikas.
I samband med att område 15 utvecklas bör
även en större cirkulationsplats, dimensionerad
för tung trafik, övervägas.
Det finns också möjligheter att utveckla delar
av området för parkeringsändamål då det ligger
i nära anslutning till befintliga parkeringsytor.
Förutsättningar för genomförande
Området kan lämpligtvis utvecklas i två etapp
er, A och B, där etapp A utgör den första delen.
Etapp B förutsätter att delar av Hynboholmstäkten fylls ut för att skapa tillräcklig mark för tänkt
verksamhet. En större etablering inom området
skulle kunna göra att hela område 13 byggs ut i
en etapp.
En grundförutsättning för utveckling av område 13 B är att markåtkomst och säkerställande av att täkttillståndet, fastighetsägare
och verksamhetsutövare inte påverkas på ett
oacceptabelt sätt.
Området ligger delvis inom tertiärt vattenskyddsområde. Området är huvudsakligen ej
planenligt (se resonemang kring område 6) men
delar ligger inom byggrätt för terminalområdet.
Beroende på exploateringsgrad kan byggrätten
(20%) komma att överskridas.
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14. Privathangarsområde
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Översiktlig beskrivning
En utveckling av privathangarsområdet har
hanterats i en förstudie under 2016-2017 och har
därefter kostnadsberäknats och projekterats.
Området ska möjliggöra för i första hand privatpersoner och föreningar att utveckla sitt flygintresse. Kommersiella aktörer ska företrädelsevis
etableras inom område 6 och 7.
Gestaltning och landskapsbild
Områdets bebyggelse ska knyta an till befintliga
privata hangarer med relativt låga byggnader
och flack taklutning, nock mot plattan. En enhetlighet i fasadernas kulörer och takmaterial
ska också eftersträvas. En planbestämmelse
(f2) föreskriver att utformning och placering av
byggnader ska ge en god helhetsverkan och
hög kvalitet åt bebyggelsemiljön. Inramning av
tomtmarken mot allmänna ytor med gärdesgård
och grönområden för dagvattenhantering som
också blir miljöskapande. Detta bidrar till den
övergripande gestaltningsambitionen.
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Fordonstrafik
Förslaget kommer att innebära att befintlig
väg till nuvarande privathangarsområde (och
sekundärväg till driftsgården) kommer att ersättas med en ny taxibana med anslutning mot
plattan. Tillfartsväg till området kommer istället
att byggas söder om de nya hangartomterna
och genom en ny anslutning angöra befintlig
vägsträckning.
Förutsättningar för genomförande
Området kommer att byggas ut i etapper, och
marknadsföring av etableringsmöjligheter kommer att inledas.
Ny anslutningsväg till drifts-/verkstadsområdet
kan behöva anläggas i samband med utveckling
av senare etapper. Området är huvudsakligen
planenligt men beroende på exploateringsgrad
kan byggrätten (20%) överskridas. Gällande skisser för områdets bebyggelseutveckling ger ca
25% exploateringsgrad, men denna kan komma
att bli lägre beroende på vilka hangarstorlekar
som efterfrågas.
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Området ska möjliggöra för i första hand privatpersoner och föreningar att utveckla sitt flygintresse. Områdets bebyggelse ska knyta
an till befintliga privata hangarer med relativt låga byggnader och flack taklutning.
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15. Verksamhetsområde
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Översiktlig beskrivning
Inom området finns möjligheter till utveckling
av ett dynamiskt och mer småskaligt verksamhetsområde med inriktningen småindustri,
fordonsverksamhet (verkstad, fordonsservice
med mera) mindre lagerhotell för exempelvis
fritidsbåtar och husvagnar/husbilar samt viss
utbildnings- och kontorsverksamhet.
Grönområden är viktiga inslag, både ur gestaltningssynpunkt och ur dagvattenhanteringssynpunkt.
Delar av tomtmarken kan komma att behöva
tas i anspråk för gemensamma lösningar för
fördröjning- och eventuellt rening (beroende
på exakt markanvändning) av dagvatten. Inom
detta området kan det vara särskilt angeläget
att skapa hållbara och attraktiva dagvattenlösningar då stora tomter, stora byggnadsvolymer
med stora takareor, ger en väsentlig ökning av
hårdgjord mark som idag är skogsmark. Detta
kan också komma att ställa krav på enskilda
fastighetsägare/tomträttshavare att fördröja och
eventuellt rena dagvatten inom egen mark.
Gestaltning och landskapsbild
Strukturen tar hänsyn till naturmarken som finns
inom området idag och drar nytta av den skog
och tallmokaraktär som där finns. Detta området
är särskilt viktigt ur gestaltningssynpunkt då det
är lokaliserat i anslutning till infartsvägen och
parkeringsplatserna.
Genom att spara ett stråk längs med infartsvä-

gen, och i övrigt mot gatumarken inom området,
samt mot väster kan området rumsligt avgränsas mot övriga delar av terminalområdet genom
skogsridåer som bidrar till flygplatsens karaktär.
Detta finns också föreskrivet genom en planbestämmelse (n3). Inramning av tomtmarken mot
allmänna ytor med gärdesgård och tallmo.
En enhetlighet i fasadernas kulörer och takvinkel/takmaterial ska också eftersträvas. En planbestämmelse (f2) föreskriver att utformning och
placering av byggnader ska ge en god helhetsverkan och hög kvalitet åt bebyggelsemiljön.
Fordonstrafik
En ny genomfartsväg behöver byggas ut då
området exploateras. En anslutning av området
mot infartsvägen kan komma att krävas, men
området skulle också kunna trafikförsörjas genom en ny cirkulationsplats vid infartsvägen.
Förutsättningar för genomförande
En utveckling av område 15 bedöms vara planenligt (se planbestämmelser ovan). Beroende på exploateringsgrad kan byggrätten (20%)
komma att överskridas.
Inom förslagsvis västra delen av område 15
skulle en ny placering och utformning av miljöstation kunna placeras. Det är då viktigt att
möjliggöra tillgänglighet från landside för övriga verksamheter inom utvecklingsområdena
samt för flygplatsens drift och övriga (befintliga)
hyresgäster.
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Strukturen tar hänsyn till naturmarken som finns inom området idag och drar nytta av den skog- och tallmokaraktär som finns. Detta område är särskilt viktigt då det är lokaliserat i anslutning till infartsvägen och parkeringsplatserna.
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16. Verksamhetsområde
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Översiktlig beskrivning
Inom området finns möjligheter till utveckling av
ett dynamiskt, mer storskaligt, ytkrävande verksamhetsområde med inriktningen småindustri,
drivmedelsanläggningar, lagerhotell för gods
och fryslager.
Grönområden är viktiga inslag, både ur gestaltningssynpunkt och ur dagvattenhanteringssynpunkt. Delar av tomtmarken kan komma att
behöva tas i anspråk för gemensamma lösningar för fördröjning- och eventuellt rening (beroende på exakt markanvändning) av dagvatten.
Gestaltning och landskapsbild
Strukturen tar hänsyn till naturmarken som finns
inom området idag, och drar nytta av den skog
och tallmokaraktär som där finns. Områdets
norra del är särskilt viktigt att beakta ur gestaltningssynpunkt, då det är lokaliserat i anslutning
till infartsvägen. Genom att spara ett stråk längs
med infartsvägen, och i övrigt mot gatumarken
inom området, kan området rumsligt avgränsas
mot infartsvägen och internt inom området med
skogsridåer som bidrar till flygplatsens karaktär.
En uppdelning av detta till ytan stora område,
och tänkta större byggnadsvolymer är nödvändigt för områdets trivsel. Detta finns också
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föreskrivet genom en planbestämmelse (n3).
Inramning av tomtmarken mot allmänna ytor
med gärdesgård och tallmo. En enhetlighet i fasadernas kulörer och takvinkel/takmaterial ska
också eftersträvas, vilket också antyds genom
planbestämmelse (f1).
Fordonstrafik
En ny genomfartsväg behöver sannolikt byggas
ut då området exploateras. Området är tillgängligt från både öster och väster genom befintliga
gator men skulle, beroende på tomtstorlekar,
kunna kräva en intern gata. Områdets inriktning
som ett småskaligt verksamhetsområde gör
gällande att en sådan gata sannolikt kommer att
krävas. I samband med att område 13 utvecklas
bör även en större cirkulationsplats, dimensionerad för tung trafik övervägas.
Det finns också möjligheter att utveckla delar
av området för parkeringsändamål då det ligger
i nära anslutning till befintliga parkeringsytor.
Förutsättningar för genomförande
En utveckling av område 15 bedöms vara planenligt (se planbestämmelser ovan). Beroende på exploateringsgrad kan byggrätten (20%)
komma att överskridas.
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Område 16
Area: 10,7 ha
BYA: ca 15 500 kvm
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FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Områdets norra del är särskilt viktigt ur gestaltningskaraktär. Området kan rumsligt avgränsas mot infartsvägen, och internt inom
området, med skogsridåer som bidrar till flygplatsens karaktär.
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17. Utvecklingsområde reservat

1:12

Översiktlig beskrivning
Inom område 17 skulle flygplatsens framtida
behov kunna tillgodoses, i ett scenario där genomförandet av Masterplan uppfylls.
Inriktningen på området får bedömas i senare
skeden utifrån behov och efterfrågan.
Det är möjligt att en vidareutveckling av område 13 skulle kunna utlösa ett behov av att ta
område 17 i anspråk.
Gestaltning och landskapsbild
De gestaltningsriktlinjer som anges för områdena 13, 15 och 16 ska gälla även inom detta område.

Fordonstrafik
Om området utvecklas med mer storskalig bebyggelse och ytkrävande verksamheter finns en
möjlighet att någon ny anslutningsväg inte behöver byggas från infartsvägen. Området skulle
då kunna matas från den större nya cirkulationsplatsen och in längs vägen till område 13 och 6.
Förutsättningar för genomförande
Området ligger delvis inom tertiärt vattenskyddsområde. Det finns ingen byggrätt inom
området enligt gällande detaljplan. En planändring skulle kunna bli aktuellt, om inte samma
plantolkning som för bl a område 6, 7 och 14
görs för hela område 14.
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Inom område 17 skulle flygplatsens framtida behov kunna tillgodoses. De gestaltningsriktlinjer som ska gälla inom detta område
är i så fall även här att strukturen ska ta hänsyn till naturmarken som finns inom området idag och drar nytta av den skog- och
tallmokaraktär som finns.
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Infrastruktur
Nedan följer en delområdesvis redogörelse av
Masterplanens utvecklingsförslag avseende
utveckling av infrastruktur.

1. Infartsväg
Översiktlig beskrivning
Mötet med Karlstad Airport sker fysiskt i samband med avfarten från väg 61. Sträckan från
Hynboholmsmotet upp till terminalområdet är
en viktig länk i mötet med flygplatsen, vilken
idag har stor utvecklingspotential. Det är Trafikverket som är väghållare. Från infartsvägen
möter besökarna terminalområdet, vidare till
parkeringsplatserna och därefter tar de sig till
terminalbyggnaden till fots.
Hela denna sträcka är viktig i alla delar för att ge
besökare och personal en bra känsla och helhetsupplevelse som bidrar till helhetsintrycket
av Karlstad Airport.
Gestaltning och landskapsbild
Intrycket som möter besökare från avfarten är
ett standardutförande i skyltning, stolpar och
armaturer. Belysning och ljussättning är strikt
funktionell och det finns mycket lite som talar
för att du är på väg mot just Karlstad Airport.
Väl framme vid terminalbyggnaden och flygplatsområdet möts du idag av ett relativt rörigt
intryck av skyltar, ett abrupt möte mellan natur och öppna, hårdgjorda ytor, samtidigt som
orienterbarheten upplevs som låg.

Åtgärder som skulle kunna övervägas är:

• Effektbelysning av vägporten.
• Ett skyltprogram för hela sträckan (inklusive

samlingsskylt för företag vid entrén till flygplatsområdet).

• En skötselplan för vägområdet (skötselnivå,
siktröjning för utblickar över landskapet).

• Ny vägbelysning (stolpar, armaturer, ”land-

ningsbaneljus”, effektbelysning av befintlig och
nya cirkulationsplatser).

• Tydligare möte med flygplatsområdet - por-

tik/markering av entrén. Nya cirkulationsplatser
bidrar till detta.

• Vidareutveckla karaktären av tallmo, gärdesgård och dynamiken traditionellt - modernt.

• Möjlighet att nå terminalbyggnaden ”rakt
fram”.

• Utveckla gångstråken mellan parkeringarna
och terminalen.

• Viktigt med avskärmning (skogsridåer) mot
intilliggande verksamheter (täkt med mera).

Förutsättningar för genomförande
För att kunna genomföra en utveckling av
infartsvägen längs hela sträckan krävs att Trafikverket är engagerade och med i en sådan
utvecklingsprocess. Initiering av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) föreslås i syfte att få med Trafikverket och övriga berörda aktörer i en sådan
process.
Investeringar och åtgärder närmare terminalområdet och entrén till flygplatsområdet kan
göras före en ÅVS.

Intrycket besökare möter från avfarten är ett standardutförande i skyltning. Hela denna sträcka är viktig i alla delar för
att ge besökare och personal en bra känsla och helhetsupplevelse som bidrar till helhetsintrycket av Karlstad Airport.
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2. Turnpads
Översiktlig beskrivning
En möjlighet för flygplan att vända och parkera vid
väntplats (framför allt i den norra banändan) har
utretts av Pontarius AB.
Pontarius rekommenderar att enbart bygga turnpads närmast banan, vilket blir en avsevärt mer
kostnadseffektiv lösning. Denna lösning uppfyller
också funktionen att kunna vända med större flygplan vid banändarna.
Denna lösning innebär också en möjlighet till
ihopknytning av verksamhetsområde 7 och taxibana Niklas (mot terminalen) med en ny taxibana (se
vidare punkt 5).

3.
8.

2.
7.

8.

Förutsättningar för genomförande
För att projektera mark- och fältljusarbeten för
dessa turnpads behöver topografiska inmätningar
och geotekniska undersökningar genomföras.
Pontarius har föreslagit en optimal storlek på
turnpads som innebär att de allra största flygplans
typerna, vilka sannolikt inte kommer att trafikera
Karlstad Airport, kräver särskilda rutiner. Dessa
rutiner innefattar upp till 80% noshjulsvinkel vid
vändning.

6. B
6. A

9.

4. 10.
12.
11.

1.

13. B
13. A

17.

18.

15.
14.

5.
2.
3.

16.

12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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3. Markreservat för banförlängning
Översiktlig beskrivning
I samband med Pontarius AB:s arbete med område 2 och 5 har även ett arbete med att utreda en
banförlängning ur ett flygtekniskt perspektiv genomförts.
Själva banförlängningen är till stor del kopplad till
förutsättningarna för att bedriva tung fraktflygsverksamhet, vilket Scandinavian Broker Group
utreder parallellt med Masterplan.
Utifrån vad som nu är känt med dagens och
framtidens (planerade) trafik och flotta finns inget
konkret behov av en banförlängning.
Utpekandet i denna Masterplan är att betrakta
som ett markreservat för eventuellt framtida behov.
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12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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Förutsättningar för genomförande
Pontarius utredning har kommit fram till att nuvarande banlängd är tillräcklig för nuvarande och
nära framtida behov. De gränsfall som förekommer
anses inte kunna motivera de stora kostnader en
banförlängning medför.
Dock bör ett markreservat på 600 m bana (inkl.
stråk och hinderfrihet) plus 300 m resa från respektive banände om möjligt bevaras. Detta för att
tillgodose de behov som kan uppstå längre fram
om förutsättningarna för flygmarknaden förändras.
Om ett sådant behov uppstår behöver en grundlig analys av vilken/vilka riktningar och längder
som är lämpliga samt topografiska inmätningar,
geotekniska undersökningar och detaljprojektering
genomföras för mark, fältljus och ILS-utrustning.
Transportstyrelsen behöver dessutom involveras
redan i ett tidigt skede.

500m
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4. Serviceväg
Översiktlig beskrivning
En möjlighet att kunna transportera fordon och
personal mellan område 10 och område 4 är en
förutsättning för att kunna bedriva en fungerande,
tidseffektiv och ändamålsenlig drifts- och rampverksamhet.
I och med etableringen av ambulanshelikopter
(SLA) inom nuvarande räddningsstation kommer
möjligheten för flygplatsens personal att korsa
denna in- och utfart (järnvägsräls) att försvinna.

3.
8.

2.
7.

Förutsättningar för genomförande
Senast i samband med att SLA:s verksamhet är i
full drift i nuvarande räddningsstation och/eller
område 4 byggs ut (rampfordonsdelen) behöver
även denna koppling tillskapas för att garantera
både flygplatsens och SLA:s driftssäkerhet.
Hänsyn måste tas för SLA:s utryckningsväg med
ambulansbil.
En fungerande fordonsväg är av central betydelse för att undvika logistikproblem mellan ny driftstation och driftgård, samt för att undvika passage
framför SLA:s utryckning ut mot FATO.
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12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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5. Ny taxibana
Översiktlig beskrivning
En utveckling av flygplatsen, kopplat till framför
allt en ökad trafik, gör att behovet av en ny parallell
taxibana uppstår. Taxibanan föreslås angöra respektive banändar samt stationsplattan och utvecklingsområdena 6 och 7.

3.
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Förutsättningar för genomförande
Taxibanan kan byggas ut ettappvis när behov uppstår. Förslagsvis sker utbyggnad av den norra delen
först och då i samband med byggnation av utvecklingsområde 6 och 7.
För att projektera mark- och fältljusarbeten för
dessa respektive utbyggnadsetapper behöver topografiska inmätningar och geotekniska undersökningar genomföras.
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12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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8. Serviceväg, funktionell koppling
Översiktlig beskrivning
I samband med den första etableringen inom område 7 ska en tillfartsväg byggas mellan den allmänt tillgängliga vägen mellan flygplatsmotet (väg
61) och Tolerud, som går genom Sofiedalstäkten.
En anslutning mellan områdena 6 och 7 kan dock
vara lämplig på sikt, och då i samband med utbyggnaden av område 6.
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Förutsättningar för genomförande
Kopplingen mellan områdena 6 och 7 bör samordnas med utbyggnaden av område 6.
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12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
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18. Parkering och angöring

1:12

Gestaltning och landskapsbild
Inom området föreslås en vidareutveckling av
karaktären tallmo, gärdesgård och dynamiken
traditionellt - modernt. Terminalbyggnadens arkitektur och anspelning på en värmländsk herrgårdsbyggnad kan få en ny tappning (skärmtak/
entré).
Det tidigare gröna inslaget av tallar och gärdesgård återinförs genom omdaning av området med mer gröna inslag och plantering
av träd, tillsammans med en modern och mer
tillgänglig trafiklösning samtidigt som parkeringsbehoven kan tillgodoses.
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Översiktlig beskrivning
En omdisponering av trafikytorna föreslås i syfte
att skapa ett mer naturligt möte med terminalen, ett smidigare trafikflöde och en enklare tillgång till parkeringsplatserna (korttid). Det finns
en upplevd otydlighet i vilken parkering som
är för vilket ändamål. Det finns också önskemål
om att kunna stanna till nära entrén till terminalbyggnaden för att hämta/lämna eller lasta ur
packning för att därefter parkera på exempelvis långtidsparkeringen. Det är vidare viktigt att
gångvägar från parkeringsplatser (både korttid
och långtid) är gena, tydliga och säkra.

att se på möjligheten att från infartsvägen och
en ny cirkulationsplats skapa en tydlig infart rakt
fram mot terminalbyggnaden. En nackdel med
det senare förslaget är att det uppstår en konflikt mellan hämta/lämnatrafiken och in- och
utfart till korttidsparkeringen, vilket beror på den
bomlösning som finns idag.
En översyn av skyltningen till ankomst/avgång
samt korttidsparkering (hämta/lämna) ska också göras.
Förutsättningar för genomförande
Vid en utveckling av området är det viktigt att
driftsfrågor beaktas (t ex snöröjning) så att svåra
och/eller dyra lösningar ur driftssynpunkt kan
undvikas.
Slutligt val av omarbetning av ytorna inom
området kommer att behöva detaljstuderas mer
inom ramen för ett separat projekt.

Fordonstrafik
Taxi, flygbuss (taxi) och busstrafik samt personbilstrafik förekommer inom området.
Det finns inom området en tydlig problematik
med ett intermittent hårt tryck på trafik och parkering som är kopplat till avgångar och ankomster. Högst tryck är vid charterflyg (som också
ofta ligger i anslutning till reguljärflyg). Utöver
dessa tidpunkter är trycket inom området både
vad avser trafik och parkering litet.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för att
hantera trafiksituationerna under både högt och
lågt tryck.
Ett förslag är att skapa fler angöringsmöjligheter framför terminalbyggnaden med två eller
tre filer för personbilar, buss och taxi/flygbuss
utifrån dagens trafikmönster. Ett annat förslag är
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”En effektiv och
långsiktigt hållbar
transportförsörjning
för medborgare och
näringsliv.”
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Sociala

FOTO: ULRIKA NORDHOLM
Tillgången till en flygplats krymper världen. Karlstad Airports uppgift som infrastrukturhållare är bland annat att driva och
utveckla Karlstad Airport med tillhörande verksamheter samt tillgodose regionens invånare och näringslivets behov av flygresor
och godstransporter. På så vis möjliggörs och förenklas också skapandet av globala relationer.

Tillgången till en flygplats i regionen krymper
världen. Den nationella och internationella tillgängligheten ökar och avstånd minskar i betydelsen att resor och möten underlättas. På så
vis möjliggörs och förenklas också skapandet av
globala relationer.
Karlstad Airports uppgift som infrastrukturhållare är att driva och utveckla Karlstad Airport
med tillhörande verksamheter samt tillgodose
regionens invånare och näringslivets behov av
flygresor och godstransporter. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är också att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet.
Den sociala dimensionen handlar om männi
skans levnadsvillkor och som relevanta mål för
den fysiska planeringen av flygplatsområdet
införlivas därför också funktionsmålet och hänsynsmålet.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Flygtransportsystemets utformning, funktion och användning
ska därför medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft.
Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Att vidta fysiska
åtgärder som gör olika former av resande mer
tillgängligt för såväl män som kvinnor främjar
också möjligheterna till ett mer jämställt resande och bidrar till uppfyllelse av jämställdhetsmålet.
Förmågan att transportera människor blir
även allt viktigare i en tid då en allt större del av
ekonomin består av tjänster. En snabb rörlighet
både ökar platsers attraktivitet och möjligheten
till utbyte av kunskap och nya idéer, vilket i sin
tur kan förstärka innovations- och kunskapsutvecklingen på en plats. Med bättre kommunikationer ökar också förutsättningarna för en
regionförstoring med exempelvis större arbetsmarknadsregioner där arbetstagaren får lättare

att söka jobb utanför sin hemort. Människor
behöver i mindre utsträckning flytta på grund
av arbete vilket gör att faktorer som livskvalitet, närhet till natur, släkt och vänner i större
utsträckning kan styra valet av bostadsort. En
ökad möjlighet till resande ger också en möjlighet att stärka de allmänna kommunikationerna
vilket är positivt för den som redan idag bor och
arbetar i områdets närhet liksom för presumtiva
arbetstagare och besökare.
Då flygplatsområdet inte avser rymma några
bostäder kommer de offentliga rummen att i
avsevärt låg grad vara befolkade under kvällar
och nätter vilket innebär att de skulle kunna
upplevas som otrygga miljöer. Ett visst inslag av
offentlig verksamhet i form av exempelvis restauranger och konferenslokaler i terminalbyggnaden kan emellertid bidra till att öka upplevelsen av flygplatsen som ett tryggt område.
”Väl utformade rörelsestråk och
offentliga rum kan bidra till att ge
goda förutsättningar för trygga
möten.”

Väl utformade rörelsestråk och offentliga rum
kan också bidra till att ge goda förutsättningar
för trygga möten. Väl utformade och trivsamma utemiljöer främjar och inspirerar också till
utevistelse för dem som arbetar på flygplatsområdet. Den fysiska miljön som ges ramar i
detaljplan bör därför utformas med omtanke
om gestaltningen av offentliga rum för möten,
närhet till natur och vila.
Genom att flygplatsens profilering och fysiska miljö utformas och gestaltas på ett sätt som
stärker målsättningen ”Karlstad Airport är den
nära och lättillgängliga flygplatsen med en lokal
prägel och service i världsklass” ökar också
flygplastens konkurrenskraft genom en genuin,
ärlig och trovärdig knutpunkt för kommunikationer och möten.
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Ekonomiska
Tillgången till flygtransport i regionen spelar en
viktig roll för att stärka och stödja befintliga verksamheter samt attrahera ny företagsamhet och
kommersiella aktörer. Ett bättre transportsystem
resulterar i att fler och större marknader blir tillgängliga – och den ökade tillgängligheten leder i
sin tur till en ökad konkurrens där regioner och länder tillåts specialisera sin produktion på det de har
bäst förutsättningar och möjligheter att tillverka.
En förbättring av infrastrukturen stimulerar både
det totala utbudet och efterfrågan och har därför
en stor potential att ha en positiv påverkan på den
ekonomiska utvecklingen både genom att produktiviteten ökar men också genom att tillgängligheten till varor, jobb och tjänster ökar.
”En flygplats kan även användas i
syfte att marknadsföra en stad och
en region.”

Ett genomförande av Masterplan inom en tjugoårsperiod kommer att innebära stora behov av
investeringar och detta bör göras i takt med att
ekonomisk bärkraft finns för att kostnadstäcka stora delar av dessa investeringar. Exempelvis genom
försäljning/upplåtelse av mark, hyresintäkter samt
synergieffekter på befintlig verksamhet, både flygplatsens basverksamhet som annan kommersiell
verksamhet.
En marknadsmässig bedömning av olika etableringar, noggranna kostnadsberäkningar och en
robust ekonomisk kalkyl borgar för att en ekonomi i
balans kan uppnås.
De satsningar som görs för att utveckla och
stärka Karlstad Airport kommer också bidra till att
stärka flygplatsens varumärke. En flygplats kan
även användas i syfte att marknadsföra en stad och
en region samt stärka dess identitet.
Värdet av en lokal flygplats bör därför inte enbart baseras på kostnader och intäkter för själva
flygplatsen utan utifrån ett mer övergripande och
holistiskt perspektiv.
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Ekologiska
Ett utökat flygtransportsystem för inte bara med
sig direkta investeringskostnader. Närvaron av
en flygplats har också en negativ påverkan på
miljön där den direkta negativa effekten är som
mest koncentrerad till flygplatsområdet och
dess närmiljö.
Den föreslagna utbyggnaden och utvecklingen av Karlstad Airport är av överskådlig karaktär
och redovisar förslag till huvudsaklig markanvändning, trafikstruktur och grönstruktur. Utbyggnaden avses ske etappvis under en längre
tidsperiod och påverkansområdet är således
svårt att med exakthet avgränsa. Såväl de redovisade exploateringsantagandena som den
avlägsna tidshorisonten innebär stor osäkerhet
vad gäller miljökonsekvenser vilka därför får ses
som översiktliga.
Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, 16 nationella miljökvalitetsmål och ytterligare ett antal aktuella etappmål.
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och innebär att
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen
ska vara uppfyllda inom en generation utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Utöver de nationella miljömålen finns regionala och lokala miljömål.
Flygtrafiken påverkar miljön på många olika
sätt. Flygplanens avgaser innehåller kväveoxider, fossil koldioxid och kolväten som medför en
påverkan och på vintern måste avisnings- och
halkbekämpningsmedel användas för flygsäkerhetens skull, vilka också via dagvattenavrinning
kan påverka vattenmiljön.
Buller kan också uppfattas som störande för
framför allt boende under in- och utflygningsvägarna. Karlstad Airport bedöms emellertid
enligt miljökonsekvensbeskrivningen, tillhörande den nya tillståndsansökan för verksamheten,
ha en bra lokalisering då inga boende bedöms
exponeras över gällande riktvärde för ekvivalent
ljudnivå.
Utsläpp till luft från verksamheten vid Karlstad Airport bedöms i och med den föreslagna

utvecklingen kunna medföra större utsläpp
jämfört med nuläget. Detta beror på att ny
tillståndssökt verksamhet omfattar fler flygrörelser samt till viss del större flygplan. Antalet
passagerare bedöms också öka proportionerligt med antalet flygrörelser, vilket leder till att
även marktransporterna till och från flygplatsen
beräknas öka och därmed ge ökade utsläpp till
luft.
”För den egna verksamheten, där
Karlstad Airport har rådighet, har
ett flertal åtgärder vidtagits för att
minska utsläppet till luft.”

Marktransporterna till och från flygplatsen
utgör en så kallad följdverksamhet. Avresande
och ankommande flygresenärer, samt personal som arbetar på flygplatsen, åker i huvudsak
med privatbil eller taxi till och från området eftersom det idag inte finns någon linjebuss som
trafikerar flygplatsen.
I jämförelse med de utsläpp som orsakas av
flygtrafiken och anslutningsresor utgör de av
flygplatsverksamheten direkt orsakade utsläppen dock en mycket liten andel och bedöms
också ha en försumbar inverkan på uppmätta
halter av luftföroreningar i Karlstad med omnejd.
För den egna verksamheten, där Karlstad Airport har rådighet, har också ett flertal åtgärder
vidtagits för att minska utsläpp till luft. Bland annat har Karlstad Airport ersätt all fordonsdiesel
med ett fossilfritt drivmedel.
Verksamheter vid flygplatsen som orsakar
utsläpp till vatten är i första hand avisning av och
halkbekämpning på rullbana vid extrema väderförhållanden.
Grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa status vid Karlstad Airport bedöms dock
vara god. Utbyggnaden av hårdgjorda ytor inom
flygplatsområdet bedöms heller inte påverka
möjligheten att bibehålla god kvantitativ kemisk
status i närliggande vattenförekomst.
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Karlstad Airport har legat på nuvarande plats sedan 1997. Valet av dagens lokaliserings föregicks av en omfattande lokaliseringsutredning. Strukturen på det föreslagna utökade markområde ska ta hänsyn till den naturmark som finns inom området idag och
vidare anspela på den geologi och omgivande naturmiljö som omgärdar flygplatsområdet.

De resurser som används vid flygplatsen är
främst vatten, el, och sand. Med en utökad verksamhet kommer dock elförbrukningen sannolikt
att öka, trots kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. Viktiga faktorer i arbetet med den fortsatta utvecklingen av Karlstad Airport är därför
att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i
cirkulär ekonomi och ha en hög grad av självförsörjning inom förnybar energi.
Det innebär att olika system sluts i kretslopp
vilket förväntas minska behovet samt effektivisera användningen av naturresurser och material. Det föreslagna området med solceller är ett
led i det pågående arbetet mot en mer hållbar
energiproduktion.
Karlstad Airport har legat på nuvarande plats
sedan 1997. Valet av dagens lokaliserings föregicks av en omfattande lokaliseringsutredning.
Den föreslagna utbyggnaden av flygplatsområdet med medföljande utökning av verksamheten innebär en del förändringar i utseende av
landskapsbilden i och med ytterligare ianspråktagande av ny mark.
En förutsättning för detta är emellertid ett säkerställande av täkttillståndet och en försäkran
om att fastighetsägare och verksamhetsutövare
inte kommer att påverkas på ett oacceptabelt
vis.
Strukturen på det föreslagna utökade markområdet ska dessutom ta hänsyn till den naturmark som finns inom området idag och vidare
anspela på den geologi och omgivande naturmiljö som omgärdar flygplatsområdet.
Inga skyddade naturområden ligger i direkt
anslutning till flygplatsen utan mellan 5 och 18
km därifrån. En del områden är skyddade på
grund av naturtyp och/eller geologisk bildning, en utökning av flygplatsområdet kommer
emellertid inte att ha någon påverkan på dessa
områden.
En utökad verksamhet på Karlstad Airport
bedöms heller inte ha någon påverkan på kulturmiljön då riksintresset är långt ifrån verksamheten och de fornlämningar som fanns på flygplatsområdet redan tagits bort.
Karlstad Airport arbetar sedan 2013 med ett

projekt för att öka den biologiska mångfalden
på flygplatsen.
Genom att hävda de områden som måste hållas öppna på Karlstad Airport på ett biologiskt
korrekt sätt kan flygplatsen skapa livsutrymmen
för de arter som håller på att trängas undan och
hotas i det industriellt brukade produktionslandskapet. En kortfattad beskrivning av åtgärderna
kan förklaras som ett arbete med att efterlikna
hur äldre jordbruksmetoder påverkade marken,
för att på så sätt skapa miljöer som är direkt avgörande för många hotade arter.
Det är av stor vikt att övergången mellan
hårdgjorda kvartersytor och omgivande natur
utformas så att den negativa påverkan på landskapsbilden minimeras. Stor vikt bör läggas vid
utformningen av såväl de offentliga rummen
som bebyggelsen och det lokala arbetet med
att öka den biologiska mångfalden på stråkytorna medför också en positiv miljöeffekt eftersom
det gynnar en flora och fauna som är hotad i det
moderna jordbruket. En utgångspunkt för fortsatt planering bör sammantaget vara att i så stor
utsträckning som möjligt undvika åtgärder som
kan skada djur- och växtlivet.

Sammanvägda
Storleken på flygplatsen och hur trafikerad den
är, mätt som antingen avgångar/ankomster
per dag eller antal passagerare, samt antal och
kvaliteten på flygförbindelser (nationella och
internationella) är viktiga faktorer som påverkar
den effekt en flygplats har på en regions tillväxt
och utveckling. Tillgången till flygtransport i
regionen spelar dessutom en viktig roll för att
stärka och stödja befintliga verksamheter samt
attrahera ny företagsamhet och kommersiella
aktörer. En effektiv transportinfrastruktur krymper tid och rum och därmed kan även en liten
flygplats med starka länkar spela en stor roll för
den regionala utvecklingen och ekonomin. Den
påverkan som Karlstad Airport har på Värmland som region går därmed utöver den direkta
påverkan som flygplatsen har på flygtransporter
och den verksamhet som finns på flygplatsen.
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”Även en liten
flygplats med starka
länkar kan spela en
stor roll.”
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Kostnadsuppskattning

1:12

En grov kostnadsbedömning har gjorts för utvecklingen av områdena 15 och 16.
Samtliga kostnadsbedömningar är gjorda utifrån
att Karlstad Airport AB, som säljare/upplåtare av
marken ansvarar för och bekostar gator och infrastruktur enligt följande:
• Schaktning för vägkropp och ledningar, diken etc.
• Fyllnad med förstärkning och bärlager. Finjustering och asfaltering.
• Ledningssystem för vatten, avlopp, dagvatten/
diken. Belysning inom vägområden.
• Framdragning av huvudledningar för VAD, el, fiber
ingår inte.
• Köparen ansvarar för allt arbete inom tomtmark
såsom projektering, schakt av vegetationslager,
terrassering, eventuella geoteknsika förstärkningar,
fyllnad med förstärknings- och bärlager. Finjustering och asfalt. VAD-ledningar och ev. fördröjning
av dagvatten samt el och belysning inom egen
tomtmark.
Område 15
Gata inom området (enligt ovan)
9,5 Mkr

Lr

Område 16
Gata inom området (enligt ovan)
17,5 Mkr (gata genom hela området nord-syd)
7,3 Mkr (gata i mitten av området öst-väst)
3,0 Mkr (säckgata i norra delen)
NATUR
NY BEBYGGELSE
NY GATA
NY TOMTMARK

Totalt: 37,3 Mkr +/- 20%
En annan tomt- och gatustruktur kan påverka
kostnaderna för anläggning av gata/VA.

PLANGRÄNS
ILLUSTRERAD NY
TOMTGRÄNS
BEF. HÅRDGJORD YTA
N

BEF. BEBYGGELSE
0

100

200m

Genomförandet av respektive utvecklingsområde
i denna Masterplan förutsätter enskild projektering inom ramen för ett separat projekt.
Det är vidare viktigt att inför varje delprojekt
beakta såväl ekonomiska, ekologiska och sociala
konsekvenser av genomförandet. Men även riskanalysera projekten utifrån bland annat flygsäkerhet.
KARLSTAD AIRPORT
Masterplan 2018-11-05
43

FORTSATT ARBETE
Etappvis utbyggnad
Karlstad Airport kommer att utvecklas enligt
Masterplan under en tidsperiod av cirka 10-20
år.
Nedan redovisas en översiktlig indelning i
prioritering av investeringar kategoriserade
utifrån en utveckling av flygplatsens basfunktioner, kommersiell utveckling samt åtgärder som
krävs för att att säkerställa driften av flygplatsen
på lång sikt. Även förberedelser inför kommersiell utveckling (markförvärd och kostnadsberäkningar) redovisas.

3.
8.

2.
7.

Hög prioritet flygplats
2. Turnpads.
4. Säkerställande och byggnation av anslutning
mellan rampområdet och driftgård (kopplat till
10 och SLA).
10. Utveckling rampfordonsområdet - fraktflyg
kan börja i mindre skala inom området.
11. Ny räddningsstation.
12. Utveckling av terminal (ev. också utbyggnad
av terminal 11).
18. Utveckling av parkerings- och trafiksituationen framför terminalbyggnaden.
1. Infartsväg (åtgärder närmast flygplatsen samt
p-platserna, minicirkulation, skyltning).

8.
6. B
6. A

9.

4. 10.
12.
11.

1.

13. B
13. A

17.

18.

15.
14.

16.

Åtgärder på längre sikt
1. Infartsväg (ÅVS Trafikverket).
3. Banförlängning (vid tungt fraktflyg).
5. Ihopkoppling av område 6 och 7 med ny taxibana.
8. Ny väganslutning norr genomförs nu. När område 6 genomförs kopplas 6 och 7 ihop.
9. Solelfält. ”display-etablering” samt större område för elproduktion.
16. Utbyggnad av verksamhetsområde.
17. Reservområde för etableringar.
- Cirkulationsplats (vid nya vägbyggnationer/
utveckling av område 13/16).
- Initiera dialog med Trafikverket kring utveckling av trafikplatsen väg 61 samt infartsvägen.
ÅVS?
Åtgärder för säker drift samt utveckling

• Uppkodning 4E.
• Bevakningsväg staketgräns mht skärpta
securitykrav.

• Utredning och kostnadsberäkning av teknisk
infrastruktur (VA, dagvatten, elförsörjning,
gata/gångväg) för försörjning av område 13,
15, 16.

• Säkerställande av rådighet över mark (Palm,
5.
2.
3.

12. Utveckling av terminalbyggnaden (Sweco Architects)
1. Infartsväg utvecklas
2. Turnpads (vändplatser)
13. Utvecklingsyta för fraktflygsverksamhet/parkering
3. Utredning om banförlängning
14. Utvecklingsområde för privathangarer med separat tillfartsväg
4. Ny väganslutning ramp-drift
15. Utvecklingsområde för flygverksamhetsanknuten etablering
5. Ny taxibana
16. Utvecklingsområde för verksamheter
6. Förlängning av plattan samt
17. Reservområde för utveckling av verksamheter
flygverksamhetsanknuten etablering
18. Parkering och hämta/lämnaytor gestaltas om
7. Förlängning av plattan samt
flygverksamhetsanknuten etablering
Cirkulatonsplatser
8. Möjlig väganslutning till område 7
nya vägar
9. Plats för solelfält
möjlighet till nya vägar
10. Utveckling av rampfordonsområdet samt
gräns för masterplan
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden
11. Utveckling av räddningsstation samt
mindre tillbyggnad av terminalbyggnaden

N

0

100

Hög prioritet verksamhet
6. Etableringsmöjligheter flygplatsrelaterad
verksamhet och förlängning av plattan (kräver
flytt av BMI-hangaren).
7. Utveckling av flygplatsrelaterad verksamhet.
13. Utveckling av område för fraktflyg/parkering
kräver sannolikt ny väg.
14. Utbyggnad och marknadsföring av privathangarsområdet.
15. Marknadsföring av möjligheter till etablering
samt utveckling av verksamhetsområde.

Skanska m fl).

• Säkerställande av vattenförsörjning (tryckstegring, reservvatten).

500m
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