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Granskningsutlåtande 

Planprocessen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Södra Grava 
1:1 med syfte att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse i Stodene. 
 
Samråd kring planen ägde rum under september och oktober 2016. Synpunkter som 
framfördes under samrådet har i tillämplig utsträckning beaktats inför 
granskningsskedet. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 28 november – 20 december 
2016. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till 
fastighetsägare som berörs av förslaget. Planen har dessutom funnits tillgänglig för 
allmänheten hos Stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida.  
 

Förändringar efter utställningen 
• Gåsörtsvägens förlängning till det planerade bostadsområdet ändras i en del 

av sträckan från GATA till GC (gång- och cykelväg) på plankartan.  
• I planens nordöstra del bekräftas en ledningsrätt med bestämmelsen u på 

plankartan.  
• Föreslagen anslutande gata mellan Gåsörtsvägen och Fruktvägen har breddats 

en meter i syfte att möjliggöra för en separat gång- och cykelbana. 
• Mindre, redaktionella, ändringar gjorts på plankarta och i planbeskrivning. 

Ingen av ändringarna är av sådant slag att det föranleder en ny granskning. 
 

Kvarstående synpunkter 
Önskemålet om att reglera utrymme för avfallshantering har inte tillmötesgått. Planen 
ger dock goda möjligheter att, inom den egna fastigheten, iordningställa 
avfallshantering. 
 
I övrigt framgår i vilken grad önskemål frågor tillgodosetts under varje yttrande. 

  

Inkomna yttranden 
Under utställningstiden har 12 skriftliga yttranden inkommit enligt nedanstående för-
teckning. Yttrandena sammanfattas och kommenteras i detta utlåtande. 6 av de 12 
inkomna yttrandena var utan erinran. 
 
Förteckning över yttrandena: 
Länsstyrelsen i Värmland  
Trafikverket 
Kultur- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Karlstads El & Stadsnät AB 
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Fastighetsägare Södra Grava 1:24  Jan Olov Cleve 
Fastighetsägare Södra Grava 1:51  Ann-Kristin Mirdell 
Fastighetsägare Södra Grava 1:55  Mikael Hansson 
Fastighetsägare Södra Grava 1:63   Magnus Sundfelt 
Boende Bolmörtsvägen 4  Jörgen Nilsson 
 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om jordbruksmark, 
översvämning, förtätningsstudie och planbestämmelser. Kommunen har 
sedan samrådsförslaget gjort mindre ändringar gällande planbestämmelser 
samt förtydligande kring parkering. Länsstyrelsen anser att synpunkterna 
från samrådet har blivit tillgodosedda i granskningsskedet.  
 
Länsstyrelsen förutsätter fortsatt att rena massor används vid uppfyllanden 
av mark och vill poängtera att uppfyllnad av mark kan komma att prövas 
enligt särskilt tillstånd. Utfyllningsåtgärder kan betraktas som 
markavvattning och kan komma att kräva särskilt tillstånd genom dispens 
enligt 11 kap. 14§ MB för vattenverksamhet. Detta bör beskrivas ytterligare i 
planen. 
 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för 
prövning. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i 
dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att 
föranleda någon prövning. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information om tillstånd för markavvattning.  
 

Trafikverket 
För aktuellt område har en bullerberäkning genomförts 2016 i en punkt A med 
utgångspunkt i påverkan från väg 62. Enligt kommunens resonemang tar man inte 
höjd för kommande trafikökningar och ingen trafikökning alls väntas till år 2036. 
Trafikverket är tveksam till denna uppgift och hävdar att ett tillräckligt långt 
prognosår med rimligt uppräknad trafikmängd bör användas som underlag. 
Trafikverkets bedömning baserar sig på ett resonemang om att man ska skapa en miljö 
som är hållbar minst 20 år efter att tex en bostad har färdigbyggts.  
 
I det här fallet har dock en bullerutredning genomförts. Denna har enligt uppgift i 
planbeskrivningen (ej i bullerberäkningen) prognosår 2036 vilket troligen inte innebär 
så påtagliga förändringar jämfört med prognosår 2040. Vidare konstateras i 
planbeskrivningen att riktvärdena inte överskrids även om trafikmängd ökar med 
25%. Trafikverket förutsätter därmed att kommunen tagit höjd för och ansvarar för att 
bullerriktvärden klaras med framtida trafikmängd. 
 
Trafikverket har utöver ovanstående inget att erinra. 
 
Kommentar 
- 
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Kommunala förvaltningar och bolag 
Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen önskar mer utrymme för gemensamhetslösningar för 
avfallshantering. 
 
Miljöförvaltningen befarar problem med ökad trafikmängd och buller på 
Gåsörtsvägens planerade förlängning. Miljöförvaltningen anser att vägen bör 
kompletteras med en separat cykelbana för att åstadkomma en säkrare skolväg. 
 
Miljöförvaltningen poängterar att nya byggnader bör byggas så energieffektivt som 
möjligt och att planen bör möjliggöra detta. 
 
Kommentar 
Utrymme för hantering av hushållsavfall (gemensamma eller enskilda) ska ordnas 
inom den egna fastigheten. Planen ger goda förutsättningar att klara detta. Större 
anläggningar för insamling av t.ex. förpackningar bedöms inte vara lämpliga att 
anlägga inom planområdet.  
 
För att åstadkomma en säker skolväg och för att möjliggöra för ett framtida 
sammanhängande cykelstråk mellan Kil och Karlstad ändras plankartan så att en 
3,25 meter bred gång- och cykelbana ryms inom vägområdet (GATA) med utfart till 
Fruktvägen. Gåsörtsvägens förlängning söder ut ändras från lokalgata till gång- och 
cykelväg. 
 
Detaljplaneinstrumentet har ingen möjlighet att styra energiförbrukningen.  
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Ingen erinran. 
 
Kommentar 
- 
 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Ingen erinran. 
 
Kommentar 
- 

 
Kultur- och fritidsnämnden  
Ingen erinran. 
 
Kommentar 
- 

 

Övriga remissinstanser 
Karlstads El & Stadsnät AB  
Karlstads El & Stadsnät AB har inget övrigt att erinra än de kommentarer som 
skickades in 2016-10-03 
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Kommentar 
I samrådsskedet konstaterades att Karlstads El & Stadsnät AB:s befintliga ledning 
ligger utanför planområdet och behov av flytt eller skydd inte är nödvändigt. 
 
 

Sakägare och övriga boende i området 
Jan Olov Cleve (Södra Grava 1:24) 
Gåsörtsvägen bör inte byggas ihop med det nya området så att genomfartstrafik med 
personbilar eller större motorfordon möjliggörs. Däremot kan gärna gång- och 
cykeltrafik tillåtas. 
 
På Gåsörtsvägen samsas motorfordonstrafik med fotgängare och cyklister. Gatan 
fungerar som gång- och cykelstråk för boende längs gatan samt Bolmörtsvägen, 
Malörtsvägen och norr därom när dessa ska till och från Stodene- och Ilandaskolorna 
samt till och från arbetsplatser i Skåre, på Ilanda samt inne i Karlstad. Det är också ett 
promenad- och löpstråk norrut för boende på Stodeneområdet. Det är alltså inte 
önskvärt att öka trafiken med personbilar och större motorfordon ytterligare, vilket 
skulle bli fallet om genomfartstrafik för dessa tilläts. 
 
Ser vidare inte att ett stopp för genomfartstrafiken skulle ha någon menlig inverkan på 
möjligheten för personbilar och större motorfordon att ta sig till och från det nya 
området. En trafiksäker anslutning till Fruktvägen kan anordnas som i sin tur ansluter 
till Skårevägen som utgör huvudled norrut. Dessutom förhindras möjligheten för trafik 
i båda riktningarna Fruktvägen – Grava Kyrka – Riksväg 62 att gena genom det nya 
området. 
 
Jag anser också att gång- och cykelvägen som idag ligger strax öster om planområdet 
bör lyftas in i planen så att en trafiksäker helhetslösning för gång- och cykeltrafik som 
passerar Fruktvägen kan tillskapas. Jag antar att en (1) välplanerad överfart är att 
föredra framför två som det skulle bli i det här fallet. Mitt förslag är att ta bort 
nuvarande passage och försvåra tillträde till Fruktvägen från befintlig gång- och 
cykelväg norrifrån. Den nya gång- och cykelpassagen kan utformas på ett trafiksäkert 
sätt med bra belysning, ev upphöjning och annat enligt de senaste 
trafiksäkerhetsrönen. Endast en gång- och cykelpassage över Fruktvägen skulle 
sannolikt öka trafiksäkerheten och minska möjligheten till irritation för 
fordonstrafiken på Fruktvägen. 
 
Kommentar 
Plankartan ändras så att Gåsörtsvägen enbart sammanbinds för gående och cyklister 
till det nya området. Del av Gåsörtsvägens förlängning planläggs som GC (gång- och 
cykelväg) istället för gata. 
 
Kommunen håller med om att en cykelövergång är att föredra. Den planerade nya 
infarten kommer att vara den primära övergången där trafiksäkerhetsåtgärd 
genomförs. Den befintliga cykelpassagen behålls tills vidare, men kommer troligtvis 
att rivas på sikt. Åtgärden behöver inte planstöd och har därför lämnats utanför plan. 
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Ann-Kristin Mirdell (Södra Grava 1:51) 
Stodeneområdet är föredömligt planerat ur trafiksynpunkt. Man har i stor utsträckning 
skilt olika trafikslag åt. Biltrafiken går via återvändsgator, och gång- och cykeltrafik 
förbinder olika delar av området med minimal kontakt med biltrafiken. 
Med den föreslagna lösningen för Södra Grava 1:1 bryter man på ett flagrant sätt från 
denna typ av planering när man låter Gåsörtsvägen bli en genomfartsgata. Om man 
istället gör den föreslagna förlängningen av Gåsörtsvägen till gång- och cykelväg så 
uppnår man separering av trafikslagen.  
Varför ska det vara en gata här? Såvitt jag förstår kommer olycksrisken bli högre, 
byggkostnaden för kommunen kommer bli högre om man riskerar dessutom enligt 
samrådshandlingarna att få ytterligare kostnader om man i framtiden behöver bygga 
fartreducerande hinder.  
 
Kommentar  
Plankartan ändras så att Gåsörtsvägen enbart sammanbinds för gående och cyklister 
till det nya området. Del av Gåsörtsvägens förlängning planläggs som GC (gång- och 
cykelväg) istället för gata. 
 

Mikael Hansson (Södra Grava 1:55) 
Fastighetsägaren anser att det är ett felaktigt beslut att koppla ihop det som idag är 
en vändplats i södra änden av Gåsörtsvägen med det planerade bostadsområdet med 
en genomfartsgata. Gåsörtsvägen används idag som gång-/cykelväg för många 
skolbarn. En genomfartsväg skulle öka trafiken väsentligt och göra framför allt 
barnens skolväg farlig. 
 
Vidare upplyser fastighetsägaren om de många aktiviteter som äger rum på Solliden 
och vilka trafikproblem de orsakar. Fastighetsägaren hävdar att en genomfartsgata 
och ökad trafik förbi Solliden är olämpligt. Gåsörtsvägen är smal och det är inte 
möjligt att förbättra standarden på denna. 
 
Att öppna upp en genomfartsväg kommer även leda till att de som kommer norrifrån 
från Grava och ska söderut mot Ilanda och /eller Fruktvägen kommer att gena över 
området Södra Grava för att komma söderut och vice versa. Det kommer troligen bli 
en enorm trafikbelastning jämfört med idag. 
 
Fastighetsägaren förslår att Gåsörtsvägen, i den södra änden, istället övergår till en 
cykelväg som ansluter till det nya området. 
 
Kommentar 
Plankartan ändras så att Gåsörtsvägen enbart sammanbinds för gående och cyklister 
till det nya området. Del av Gåsörstavägens förlängning planläggs som GC (gång- 
och cykelväg) istället för gata. 
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Magnus Sundfelt (Södra Grava 1:63) 
Vår invändning gällande detaljplanen handlar i första hand om att vi inte vill att den 
nya bebyggelsen ska sammanknytas med Gåsörtsvägen så att genomfartstrafik 
möjliggörs. Det största skälet till det är att vi vill bibehålla den lugna trafiksituationen 
som råder idag. 
Vi bor i ett lantligt beläget område där en stor del av oss boende, och även en ansenlig 
del av övriga boende i Stodene/Skåre använder området som sitt rekreationsområde. I 
detaljplanen planeras en lekpark vid den nuvarande vändplanen, i direkt anslutning till 
befintlig fotbollsplan, volleybollplan och frisbeegolf som dagligen spontant används 
av barn som leker i området. De har idag en trygg miljö. Det skulle de inte ha enligt 
nuvarande detaljplan. 
Sollidens Sommargård används också mycket frekvent till ordnade aktiviteter som 
rockkonserter, midsommarfirande, gudstjänster, scout och lägerverksamhet och 
framförallt till klassfotboll (flera gånger per vecka vår och höst). Vid dessa tillfällen är 
gatan i stort sett oframkomlig då den används som parkering, en trottoar skulle göra 
den ännu smalare. 
Att möjliggöra genomfartstrafik på detta område, skulle öka biltrafiken väsentligt. Det 
skulle skapa en möjlig genväg där ni i förväg inte har möjlighet att göra en korrekt 
bedömning på vilken omfattning den kommer att användas.  
Att knyta ihop det nya området med Gåsörtsvägen skulle förstöra mycket utan att 
tillföra någon som helst synbar nytta. Fruktvägen som redan idag är en trafikerad 
matargata och enda tillfartsväg till många kvarter borde kunna fungera väl som enda 
tillfartsväg även för de nya husen. 
 
Kommentar 
Plankartan ändras så att Gåsörtsvägen enbart sammanbinds för gående och cyklister 
till det nya området. Del av Gåsörstavägens förlängning planläggs som GC (gång- 
och cykelväg) istället för gata. 
 
Jörgen Nilsson (Boende Bolmörtsvägen 4) 
Den boende på Bolmörtsvägen befarar problem med tung trafik genom området under 
byggskedet. Den boende önskar också att genomfartstrafik ska förbjudas på 
Gåsörtsvägen. 
 
Kommentar 
Byggtrafik till exploateringsområdet ska ske så att störningar minimeras. Kommunen 
kommer vid byggskedet att arbeta för att byggtrafiken leds in från Fruktvägen. 
 
Plankartan ändras så att Gåsörtsvägen enbart sammanbinds för gående och cyklister 
till det nya området. Del av Gåsörstavägens förlängning planläggs som GC (gång- 
och cykelväg) istället för gata. 

 
 

Medverkande tjänstemän 
Granskningsutlåtandet är sammanställt av Anna Pettersson, 
Stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen  2017-03-22 
 
 
 
Anna Pettersson   
Stadsbyggnadsarkitekt 
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