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Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande  
skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. 
Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vid utökat 
förfarande ska kungörelse ske innan samrådet.

Granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter 
inkomna synpunkter ska, vid utökat förfarande, det färdiga förslaget vara tillgäng-
ligt för granskning under minst tre veckor. Under granskningstiden ges ytterligare 
en möjlighet att påverka planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsi-
da, samhällsbyggnadshuset och biblioteket.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som 
inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i gransk-
ningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt 
bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om 
den inte överklagas.
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ÖVERKLAGAN
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Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, SBF

Arbetsgrupp
Sara Hesse, Trafik och gata, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Jan Söderberg, Trafik och gata, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Kristina Hedfors, VA-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Johanna Bjällfalk, Mark och exploatering, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Karin Vogt, Miljöförvaltningen 

Ann Bengtsson, Lantmäterimyndigheten

PLANPROCESSEN 



3 Planbeskrivning                     Detaljplan för del av Södra Grava 1:1

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PLANBESKRIVNING     
INLEDNING        4
Handlingar
Utredningar      
Planens syfte
Huvuddrag
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
    
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN   6 
Riksintressen
Översiktsplan
Strategiska planen
Gällande detaljplan
Beslut om planläggning
Miljöbedömning

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG  7
Bakgrund       
Plandata
Planområde och angränsande område     
Markanvändning     
Landskapsbild/stadsbild
Bebyggelse
Utformning av mark    
Gator och trafik 
Geotekniska förhållanden    
Teknisk försörjning 
Störningar, hälsa och säkerhet

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING    15
Ansvarsfördelning för genomförande 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Avtal
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Ekonomiska frågor 
Tekniska frågor
Genomförandetid

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET    17
Miljökonsekvenser 
Sociala konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser 
 



Detaljplan för del av Södra Grava 1:1    Planbeskrivning                 4

PLANBESKRIVNING

INLEDNING

En planbeskrivning skall redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd 
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redo-
visas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och 

sammanfattar planbeskrivningen.
• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och de 

planbestämmelser som finns på plankartan.
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomis-

ka åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.

• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar 
utfallet av behovsbedömningen.

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
• Illustrationsplan
• Samrådsredogörelse

Utredningar
• PM Översiktlig förtätningsstudie Skåre, Karlstad kommun, SBF, 2016
• PM Geoteknik, Geoteknisk undersökning för ny detaljplan, Del av Södra Grava 

1:1, SWECO, 2016-05-23. Komplettering 2016-10-25.
• Rapport, Översiktlig miljöteknisk markundersökning för ny detaljplan, Sweco 

2016-06-13
• PM Buller, Södra Grava 1:1, SWECO 2013-10-23
• Bullerberäkning Södra Grava 1:1, Karlstad kommun, SBF, 2016

Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse i Stodene, ca en mil norr om Karlstad centrum. 

Huvuddrag
I det ca 2,8 ha stora området planeras för ca 30 bostadshus med anslutande allmän-
na gator. Den planerade bebyggelsen kommer att angöras från Fruktvägen och anslu-
ter till det befintliga bostadsområdet i norr med en gång- och cykelväg. En förut-
sättning för att marken ska vara lämplig för bostäder är att åtgärder för att undvika 
översvämning (uppfyllnad upp till ca 40 cm) genomförs. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planen föreslår nya bostäder på jordbruksmark (klass 1 enl länsstyrelsens åkermark-
sinventering) i direkt anslutning till Stodene samhälle. Att bygga bostäder i områ-
den där infrastruktur är utbyggt och befintlig service kan nyttjas bedöms som god 
hushållning med resurser. Dock bör jordbruksmark ses som en ändlig resurs och 
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodo-
se väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att 
annan mark tas i anspråk (enligt 3 kap 4§ MB). 
Jordbruksmarken bör här kunna anses vara brukningsvärd trots storlek och närhet 
till bostadsbebyggelse. Dock råder bostadsbrist i kommunen och bostadsbyggande 
anses här vara av allmänintresse (PBL 2 kap 3§).  Planområdet är en av få platser i 
Skåre som är möjliga att bebygga med anledning av riktlinjer för översvämning och 
de krav på tillgängliga tillfartsvägar som de ställer. Se vidare i PM Förtätningsstudie, 
Skåre (2016). 

Risken för översvämning bedöms kunna hanteras. Den uppfyllnad som krävs bör 
kunna utformas så att landskapsbilden och dagvattenavrinningen inte påverkas 
negativt på ett betydande sätt

Planområdet sett norrifrån, från Gåsörtsvägen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintresse
Planområdet ligger inom område för Riksintresse för anläggningar m.m. (3 kap 
8§ MB). Karlstads flygplats ligger drygt 4 km väster om planområdet och ingår i 
influensområde för hinderfrihet. Hinderfrihet innebär att byggnader och andra 
anläggningar ej får sticka upp ovanför ett horisontellt plan på höjden +152,2 meter. 
Planens genomförande kommer inte att påverka riksintresset.

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan (2012) ingår det aktuella området i Karlstad tätort. 
Översiktsplanens planeringsinriktning är bygga staden inåt och förädla och förtäta 
inom tätorten. 

Marken inom planområdet utgörs enligt ÖP 2012 av jordbruksmark klass 1. Över-
siktsplanen anger också att jordbruksmark klass 1 och 2 bör tas i anspråk endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte 
kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (enligt 3 kap 4§ MB).
Se tidigare resonemang under rubriken Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB sid 4-5 
och under rubriken Miljökonsekvenser sid 17.

Planarbetet sker med utökat förfarande, enligt PBL (2010:900) kap 5, 7 §, då de-
taljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen i avseendet jordbruksmark klass 
1. En översiktlig förtätningsstudie över Skåre har gjorts gemensamt av Stadsbygg-
nadsförvaltningen och Kommunledningskontoret i syfte att, på en övergripande 
nivå, väga olika intressena mot varandra och peka ut lämpliga lägen för bostadsför-
tätning i Skåre. Det aktuella området bedöms i förtätningsstudien som lämpligt att 
bebygga. Se Bilaga 1, PM Översiktlig förtätningsstudie, Skåre (2016).

Strategiska planen
Planförslaget bedöms vara förenligt med målen i strategisk plan och främst med 
målen kring tillväxt.

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt idag. Området ligger mellan två detaljplanelagda områden, 
Stodene och Södra Grava. Ett planprogram har upprättats för området och godkänt 
av Stadsbyggnadsnämnden 2010-12-17, §15. Planuppdraget avbröts därefter på 
byggherrens begäran. Planarbetet återupptogs igen hösten 2015 efter att byggherren 
inkommit med en ny planbegäran. I planprogrammet anges ett antal punkter 
som ska studeras vidare i detaljplanearbetet: Översvämningsrisk, Lindtjärns status, 
geoteknik, buller, trafiksäkerhet, föroreningar och markradon. 

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2015 (§17) att Stadsbyggnadsförvaltning-
en får i uppdrag att upprätta ny detaljplanen för del av Södra Grava 1:1. 

Miljöbedömning
Kommunen har gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplan för del av 
Södra Grava 1:1 inom Skåre ej medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. 
En miljöbedömning enligt MB 6:11-16-18 har därför inte gjorts. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning (enl. samrådsyttrande 2016-11-03)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG

Bakgrund
För området har tidigare ett planprogram upprättats (godkänt av 
Stadsbyggnadsnämnden 2010-12-17, §15). Planarbetet avbröts därefter på byggherrens 
begäran. Planarbetet återupptogs igen hösten 2015 efter att byggherren inkommit 
med en ny ansökan detaljplaneläggning för del av fastigheten Södra Grava 1:1.   

Plandata
Planområdet är beläget i norra delen av Stodene, ca en mil norr om Karlstad cen-
trum. Planområdet omfattar ca 2,8 ha.

Planområde och angränsande områden
Planområdet omfattar del av fastigheten Södra Grava 1:1. Planområdet avgränsas i 
söder av Fruktvägen och i norr och öster av befintliga bostadsfastigheter och gården 
Solliden. I väster utgör delvis gräns till strandskyddsområdet för Lindtjärn plang-
räns.

Markanvändning
Marken används idag som jordbruksmark där det odlas vall för ensilageskörd.

Detaljplanen innebär möjlighet att på nuvarande åkermark uppföra ca 30 bostads-
hus med en småskalig karaktär. Antal nya bostäder beror på val av hustyp och 
tomtstorlek.  

Landskapsbild/Stadsbild
Området är tämligen flackt och omgärdas i norr och söder av låg småhusbebyggelse. 
Fruktvägen och bebyggelsen söder om Fruktvägen ligger något lägre än planområdet. 
I öster och i nordväst har bebyggelsen stöd av skogspartier medan ett öppet jord-
brukslandskap syns åt väster.

Tillkommande bebyggelse föreslås hålla en liknande skala som omgivande bebyggel-
se med byggnader upp till högst två våningar. Kompletteringen bedöms utgöra en 
naturlig förtätning där två bebyggelsegrupper byggs samman utan negativ påverkan 
på landskapsbilden.

600m4002000

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-06-30

Skala 1: 15000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Översiktskarta Stodene. Planområdet markerat.
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Bebyggelse
Befintliga byggnader
I söder är närliggande bebyggelse i huvudsak uppförd under tidigt åttiotal. Bebyg-
gelsehöjden är en till två våningar, byggnaderna har sadeltak och fasadmaterial är 
vanligen tegel och/eller trä. I norr ansluter detaljplanen till ett mindre bostadsområ-
de med enfamiljshus i varierad karaktär uppförda under olika årtionden under förra 
seklet. Två bostadshus i norr, i direkt anslutning till planområdet, är uppförda 2007. 
I väster, avskilt från bostadsområdet, ligger ett enbostadshus uppfört 2015.

Nya byggnader
Planen möjliggör för ca 30 bostäder (B). Antalet bostäder beror på val av hustyp. 
Planen möjliggör för friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus och även mindre 
flerbostadshus. Området närmast Lindtjärn regleras på plankartan så att enbart fri-
liggande enbostadshus (f1) får uppföras. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar (II). 
Högsta tillåtna byggnadshöjd över nollplanet (RH 2000) är +57,3 meter. Dvs 7,5 
meter över lägsta tillåtna golvnivå. Källare är inte tillåtet (b1).

Största tillåtna byggnadsarea (BYA), vid friliggande enbostadshus, är per fastighet 
160 m2 för huvudbyggnad och 40 m2 för komplementbyggnad/-er (e1). Minsta tillåt-
na fastighetsstorlek vid friliggande enbostadshus är 900 m2 (d1). 

Vid annan typ av byggnad (radhus, parhus, kedjehus, radhus, flerbostadshus) är 
största tillåtna byggnadsarea 20 % av fastighetsarean (e1). Den sammanhängande 
byggnadskroppen får dock inte vara längre än 41 meter (v1). Bestämmelsen innebär 
t.ex. att upp till fyra kedjehus kan uppföras sammanhängande.

Planen reglerar även byggnaders placering (p1 respektive p2). 

Utformning av mark
Marken höjdsätts så att gällande översvämningsriktlinjer klaras. Både bostadshus 
och anslutande gator ska klara nivån +49,8. Både uppfyllnad och slänt ska utföras 
inom planområdet och marknivån ska på ett naturligt sätt ansluta till omgivande 
mark. Marken ska också utformas så att ytvattenavrinning inte påverkar intilliggan-
de fastigheter. Planen bedöms ge goda förutsättningar för klara naturliga slänter 
inom den egna fastigheten då högs 20% av fastigheten får bebyggas och uppfyllna-
den som krävs är ca 30 cm.

I planområdets norra del ska inom kvartersmark en enklare lekplats eller plats för 
rekreation finnas (n1, g) .
 
Gator och trafik
Gatustruktur
Gåsörtsvägen förlängs söderut (1) med en gång- och cykelbana (GC) som ansluter 
till det planerade bostadsområdet. En mindre del av förlängningen behöver använ-
das för infart till en bostadsfastighet (GATA). I bostadsområdet övergår gång- och 
cykelvägen till en gata med gång- och cykelbana på ena sidan. Cykelbanan är ett steg 
i att öka säkerheten på kommunens skolvägar och för att utgöra en del i en framti-
da gc-koppling mellan Kil och Karlstad. Den nya korsningen mellan Gåsörtsvägens 
förlängning och Fruktvägen (2) utformas så att passage för gående och cyklister 
underlättas.  

Till Gåsörtsvägens förlängning ansluts en ny tvärgata (3) med bostadstomter på båda 
sidor om gatan. I öster slutar gatan i en vändplan (4). I väster ansluter gatan till 
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befintlig angöringsväg (5) för fastigheten Södra Grava 1:65. Den befintliga angö-
ringsvägen, som idag är en grusad väg, rustas upp och en säkrare korsning (6) vid 
Fruktvägen ordnas. I väster, innan fastigheten Grava 1:65, anläggs en vändplan (7) 
som även kan fungera som snöupplag. På plankartan förses kvartersmarken med 
utfartsförbud mot Fruktvägen då utfart direkt från bostadsfastighet till Fruktvägen 
inte får anordnas av trafiksäkerhetsskäl.

Samtliga gator inom planområdet föreslås utformas smala, bland annat för att 
begränsa hastigheten på motorfordon. Gåsörtsvägens förlängning till Fruktvägen 
föreslås utföras med en 5,5 meter bred körbana som kantas av en 3,0 meter bred 
gång- och cykelbana på den ena sidan. På plankartan avsetts ett nio (9,0) meter brett 
stråk för gata (GATA) vilket inrymmer både gång- och cykelbana och körbana. Övri-
ga gator inom området är sex (6,0) meter breda och avsedda för blandtrafik, dvs att 
motorfordon, gående och cyklister samsas om samma körbana. I praktiken innebär 
det 5,5 meter körbana vilket är tillräckligt för sopbil och bil att mötas.

E
 145600

1:2

1:1

1:8

1:65

1:63

1:12

1:64

1:33

1:34

1:713

1:785
1:693

1:692

1:719

1:720

1:718

1:717 1:721

1:725 1:722

1:716

1:724

1:715

1:723

1:728

1:1

1:27

SÖDRA GRAVA

SÖDRA GRAVA

GA:4

49

50

50

49

49

49

49

50

49.8

49.1

48.8

47.6

49.3

49.4

49.1

49.7

49.4

49.9

48.9

49.1

49.2 48.9

49.8

49.7

49.8

49.1

48.9

48.8

48.7

49.1

49.2

48.3

49.4

49.1

49.2

49.7

49.7

49.1

50.4

50.1

48.9

49.2

48.6

49.6

49.8

48.9

48.9

Skala: 1:1000 /A2
100 meter9080706040 503020100

Upplysning
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov.

Till planen hör:
-Plankarta med bestämmelser
-Planbeskrivning
-Illustrationsplan
-Samrådsredogörelse
-Granskningsutlåtande
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ILLUSTRATIONSPLAN

Illustrationsplan. Föreslagen gatustruktur och möjlig ny bebyggelse.

Parkering
Parkering ska anordnas i enlighet med gällande parkeringsnorm. 
Det aktuella området ingår i parkeringszon 3 som omfattar all bebyggelse som ligger 
inom 500 meters gångavstånd från basbusslinjenätet, men utanför stadskärnan och 
dess direkta närhet så att tillgängligheten för gående och cyklister till centrum är 
begränsad. För kategorin småhus (fristående villor, parhus, kedjehus eller radhus) 
anges parkeringstalet 1,5 bilplatser/bostad inklusive besöksparkering. 

All boendeparkering ska lösas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av en av kommunens baslinjer (8). Bussen trafikerar området ca 
var trettionde minut och det tar ca 20 minuter att ta sig med buss till Stora Torget. 
Gångavstånd från planområdet till närmsta busshållplats (Anisvägen) är ca 300 me-
ter. Tillkommande bostäder bedöms få en acceptabel kollektivtrafikförsörjning och 
ett bilberoende kan undvikas. Att utveckla områden kring kommunens baslinjer ger 
på sikt underlag för att ytterligare förbättra t.ex. turtätheten.

1

2

3

4

5

6

7
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Geotekniska förhållanden
I syfte att klarlägga rådande jordlager, undersöka radonhalt i jordluften samt att 
kontrollera eventuella föroreningar i jorden inom planområdet har en geoteknisk 
undersökning genomförts av Sweco under våren 2016. 

Jordlager och grundvattenförhållanden
Jorden i området utgörs under ca 0,2 - 0,4 vegetationsskikt av finkornig sedi-
mentjord till stora djup (12-17 m). Mot djupet övergår jorden i mer finkorniga 
sediment av siltig lera och lera. Fast botten (sten, block eller förmodat berg) har 
påträffats 34 respektive 20 meters djup under nuvarande markyta. 

Fri vattenyta har noterats vid undersökningstillfället (maj 2016) i utförda provtag-
ningspunkter på mellan ca 1,8 – 3,0 meters djup under markytan. Denna mätning är 
att ses som en korttidsmätning. Grundvattennivån i området skall förväntas variera 
med årstid och nederbördsförhållanden.

Grundläggning
Jordlagerförhållandena är sådana att grundläggning av småhus upp till 2 våningar 
bedöms kunna grundläggas ytligt på hel styv bottenplatta. Avgörande för att det-
ta ska fungera sättningsmässigt är val av slutlig marknivå. Uppfyllnad av jord för 
markjustering ska antas belasta marken med 1,8 t/m2 för varje meter fyllning. Större 
tyngre byggnader och byggnader med stora punktlaster samt byggnader inom mark 
som erfordrar större uppfyllnader > 2 m, bedöms i detta läge behöva grundläggas 
med pålar. Slutligt val av grundläggning för nya byggnader ska föregås av komplette-
rande geoteknisk undersökning i anpassning till varje enskilt objekt.

Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med 
avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande. 
I detaljprojekteringsskedet kan kompletterande geotekniska undersökningar erford-
ras. Beslut om eventuella kompletteringar ska tas i samråd med geotekniker, mark-
projektör och konstruktör.

Utfyllnadsåtgärder kan betraktas som markavvattning och kan komma att kräva 
särskilt tillstånd genom dispens enligt Miljöbalken 11 kap 14§ för vattenverksam-
het. Dispens meddelas av Länsstyrelsen, varför Länsstyrelsen bör kontaktas initialt i 
genomförandeskedet.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Intilliggande bostadsområden är anslutna till det kommunala VA-nätet. Nätet har 
kapacitet att anslutna den, inom planområdet, planerade bebyggelsen. Den nya 
bebyggelsen ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dag-
vatten. Anslutning till spillvattennätet beräknas kunna ske utan pumpstation om 
gatan höjdsätts i enlighet med plankartans bestämmelser (+0,0).

Inga fria inloppsöppningar på spillvattenledningar med självfall får finnas om 
golvnivå ligger under dämningsnivå för spillvatten + 49,8 (200-årsnivå i Klarälven). 
Ligger golvbrunn eller liknande anordning under denna dämningsnivå måste spill-
vattnet pumpas.

Dagvatten
Idag sker dagvattenavledningen via infiltration till grundvattnet och via ytavrinning 
till Lindtjärn nordväst om planområdet. Lindtjärn saknar utlopp så vatten i tjärnet 
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infiltreras till grundvattnet. Uppfyllnaden innebär förändrad ytvattenavrinning. Yt-
vatten får ej rinna över till intilliggande fastigheter. Geotekniken visar på varierande 
genomsläpplighet i marken. 

Dagvatten från fastigheter och gator inom planområdet planeras avledas via nya 
ledningar och/eller öppna diken till Lindtjärn eller diken längs Fruktvägen för 
utjämning och infiltration till grundvattnet. Eventuell påkoppling på befintligt 
dagvattennät i Stodene kan bli aktuellt för delar av planområdet. 

El och stadsnät
Befintligt elnät bedöms ha kapacitet att klara elförsörjning även för den nya bebyg-
gelsen

Fiberkablar finns i området och anslutning möjlig.

Uppvärmning
För ny bebyggelse inom planområdet är i första hand enskilda uppvärmningslös-
ningar såsom t.ex. jordvärme aktuella. Fjärrvärmeledningar finns i närheten av 
planområdet och har kapacitet att leverera värme även till den planerade bebyg-
gelsen. Fjärrvärme kan vara en möjlig uppvärmningsform, förutsatt att tillräcklig 
anslutningsgrad erhålls.

Avfall
I området föreslås traditionell avfallshantering med kärl vid varje bostadshus. I pla-
nen har utrymme för vändplats för sopbil avsatts i detaljplanen (GATA). Eventuella 
gemensamhetslösningar för avfallshantering ordnas inom fastigheten.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brand
Det bedöms finnas god åtkomst för räddningstjänstens fordon i anslutning till 
bebyggelsen.

Översvämning
Karlstad kommun har ett översvämningsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 
2010. Programmet överensstämmer i många delar med de planeringsprinciper som 
anges i Stigande vatten, som är ett regionalt planeringsunderlag som har utarbetas 
av en arbetsgrupp med företrädare från berörda sakområden på länsstyrelserna i  
Västra Götalands och Värmlands län. Då kommunens översvämningsprogram är in-
aktuellt i vissa delar och ett arbete för att uppdatera programmet pågår används tills 
vidare Stigande vatten som planeringsunderlag. Kommunens kommande riktlinjer 
bygger bland annat på handboken ”Stigande vatten” med tillhörande Faktablad för 
Vänern. Lokala anpassningar för landhöjning och vindpåverkan kan komma att bli 
aktuella. Utgångspunkt för riktlinjerna är att en verksamhet ska kunna fortgå, med 
fungerande teknisk försörjning, och att man ska kunna ta sig till och från verksam-
heten eller bostaden.

Kommunens översvämningsprogram hanterar också Klarälven, vilket inte ingår i 
Stigande vatten. För Klarälven tillämpas nivåer enligt senaste modellberäkningar 
för 200-årsflöde respektive dimensionerande flöde. Modellberäkningen bygger på 
aktuella flödesberäkningar av SMHI, som används som underlag för modelleringar 
av vattenutbredning och vattendjup längs älven vid olika flöden. Rekommenderad 
markanvändning följer samma princip gällande beräknade återkomsttider för Klaräl-
ven som för Vänern. För bostadsbyggande ska 200-årsnivån klaras. Beräknad vatten-
nivå vid 200-årsflöde i Klarälven i den för planområdet aktuella beräkningspunkten 
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är +49.8 (RH2000). 
Vid översvämning pga. höga nivåer (200-årsflöde) i Klarälven kan tillfart klaras nor-
rifrån via Gåsörtsvägen. Från Gåsörtsvägen är det möjligt att ta sig ut på Skårevägen 
och vidare norrut på väg 62 mot Forshaga.

Lokalt inom planområdet behöver marken för bostadshus och anslutande gator 
fyllas upp till nivån +49,8. Marken behöver fyllas upp mellan 0-40 cm vilket bedöms 
som rimligt och möjligt med hänsyn till landskapsbild, dagvattenavrinning och 
geotekniska förutsättningar.
För att säkerställa att tillkommande byggnad inte översvämmas har bestämmelsen 
(b

1
) införts på plankartan. Bestämmelsen anger följande:

• Lägsta nivå för färdig golvhöjd är för bostadshus +49,80 (RH 2000).
• Tekniska installationer så som vatten- och avlopp, el och andra viktiga funktio-

ner under +46,80 (RH 2000) ska översvämningssäkras.
• Källare få ej anordnas.
 
Allmänna vägar är, på plankartan, höjdsatta (+0,0) i syfte att samtliga bostadstomter 
ska kunna angöras via Gåsörtsvägen vid en eventuell översvämning. Även gång- och 
cykelvägen (GC) som sammanbinder det planerade bostadsområdet med Gåsörtsvä-
gen är höjdsatt då denna vid översvämning används för angöring. 

Buller
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att buller 
från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bo-
stadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Detaljplanens genomförande innebär ny bebyggelse i anslutning av Skårevägen och 
Fruktvägen. Även väg 62 och Värmlandsbanan (spårtrafik) ligger inom närområdet.

I syfte att utreda bullersituationen för de planerade bostäderna har trafikbullerberäk-
ningar gjorts (Karlstad kommun, 2016) för Fruktvägen, Skårevägen, väg 62 och för 
Värmlandbanan. Buller har beräknats i fyra utsatta punkter. Se karta på nästa sida. 
Valet av beräkningspunkter är gjort utifrån tidiga skisser och byggnaders placering 
har därefter ändrats. Resultatet är dock användbart även i nu gällande förslag. Buller 
har beräknats för både nulägessituationen och för ett scenario 20 år fram i tiden 
(2036). Nedan redovisas resultat för respektive beräkningspunkt:

Väg 62
Beräkning för väg 62 gjordes vid punkt A
Följande ingångsvärden har används:
Hastighet: 100 km/h
Årsmedeldygnstrafik: 6160 fordon
Andel tunga fordon: 10 % (ca 8,3% är uppmätta)
Underlag: Mjukt

För punkt A beräknas ekvivalentnivån 51 dBA och maxnivå 54 dBA med dagens 
trafik. Ingen ökning av trafiken väntas till år 2036. Vid beräkningar med en ökning 
med 25% ges värdena 52 dBA för ekvivalentnivå och 54 dBA för maxnivå. 

Fruktvägen och Skårevägen
Beräkning för Fruktvägen och Skårevägen gjordes för punkt B, C och D
Följande ingångsvärden har används för Fruktvägen respektive Skårevägen:
Hastighet: 50 km/h 
Årsmedeldygnstrafik: 1000 fordon (Fruktv.), 3000 fordon (Skårev.)
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Andel tunga fordon: 10%
Underlag: Mjukt

För beräkningspunkt B beräknas ekvivalentnivån till 48 dBA och maxnivån till 71 
dBA. Maxvärdet överskrids alltså något. Beräkningar visar att Maxvärdet innehålls 
om fasad placeras 30 meter från Fruktvägens mitt istället för 28 m som ovanstående 
beräkning utgår ifrån. Maxvärdet bedöms uppnås mycket sällan. Avståndet 30 meter 
kan ändå vara motiverat att hålla.

För beräkningspunkt C beräknas ekvivalentnivå 45 dBA, maxnivå 66 dBA. Mät-
punktens avstånd från vägmitt är ca 39 meter.

För beräkningspunkt D beräknas ekvivalentnivå 44 dBA och maxnivån 58 dBA. 
Beräkningarna är gjorda med dagens trafik. Ingen ökning av trafiken väntas till år 
2036 på Fruktvägen och Skårevägen.

Värmlandsbanan
Buller från spårtrafik på Värmlandsbanan har beräknats i punkt A. Ingångsvärden 
från Trivector Traffic Ab Lund, 2016,  har används. Beräkningen ger ekvivalentnivån 
49 dBA och maxnivån 67 dBA med nuvarande trafik. Med en trafikökning på 1,6 
% per år beräknas nivåerna uppgå till  Ekvivalentnivån 50 dBA och maxnivån 67 
dBA till år 2036. 

Slutsats
Gällande riktlinjer för trafikbuller (55 dBA ekvivalent nivå) beräknas kunna inne-
hållas vid fasad för samtliga bostäder inom planområdet utan åtgärder (både nuläge 
och prognosår 2036). Ett avstånd på 30 meter från Fruktvägens mitt ska hållas för 
bostadsfasad. Plankartan medger därför endast komplementbyggnader (korsmark) 
för kvartersmark närmre än 30 m från Fruktvägens mitt. Uteplats som innehåller 
gällande riktvärden (50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maxnivå) bedöms kunna 
ordas för samtliga bostäder inom den egna fastigheten. Bullernivåerna bedöms vara 
så låga att de inte heller sammantaget kan innebära risk för att nivåerna överskrids.
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Markföroreningar
Sweco Enviroment i Karlstad har för planområdet utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (2016) i syfte att kontrollera eventuella föroreningar i jorden.

Halterna av analyserade organiska ämnen är låga och bedöms inte utgöra någon risk 
för den planerade markanvändningen. Ingen vetskap finns om tidigare verksamheter 
på området, förutom jordbruk, som kan ha orsakat förorening av jord och grund-
vatten. Såväl högre som lägre halter kan dock förekomma mellan utförda provpunk-
ter. Metallhalterna i jorden är överlag låga med undantag för kvicksilver där halter-
na är något förhöjda och ligger strax under KM i de ytligare jordlagren. Förhöjda 
kvicksilverhalter har påträffats ner till 1,5 m under markytan. Om ytliga
jordmassor kommer att lämnas kvar (0- ca 1,5 m) rekommenderas kompletterande
provtagning med avseende på kvicksilver. Eventuell återanvändning av överskotts-
massor från området skall alltid ske i samråd med berörd tillsynsmyndighet. Då 
kvicksilverhalterna överskrider nivåer för mindre än ringa risk är återanvändning 
av massorna anmälningspliktig. Även andra grunder än föroreningsinnehåll kan 
medföra anmälningsplikt vid återanvändning av schaktmassor.

Radon
Sweco har i maj 2016 undersökt radonhalten i det aktuella planområdet.
Provtagning av radonhalten i jordluft har utförts i två punkter och resultatet visar 
att området kan klassificeras som låg – och normalradonmark. Även radonmätning 
i markluft har utförts i två punkter inom det aktuella området och resultatet visar 
att det är lågradonmark i området.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Ansvarsfördelning för genomförande

Huvudmannaskap för allmän plats
Karlstads kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen an-
svarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats (gator) inom 
planområdet.

Avtal
Exploateringsavtal/genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och exploa-
tören i syfte att i detalj reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband med 
exploateringens genomförande.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning. Kommunen ansöker om fast-
ighetsbildning för kommande kommunala gator. I övrigt ansöker exploatören om 
fastighetsbildning.

En remsa av Södra Grava 1:1, mellan plangräns i öster och befintlig cykelväg ut-
anför planområdet, överlåts till kommunen (Södra Grava 1:27) för att möjliggöra 
skötsel av cykelvägen. Likaså överlåts en remsa av Södra Grava 1:1 i planens södra 
del, till kommunen (Stodene 1:37) för att ingå i vägområdet till Fruktvägen.

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Ny gemensamhetsanläggning kommer att bildas inom kvartersmark i syfte att an-
ordna lekplats.

Officialservitut 1780K-2015/23.1 för fastigheten Södra Grava 1:65 för utfart till 
Fruktvägen upphävs inom planområdet. Utfarten övergår till kommunal gata.

Servitut för vattenledning till fastigheten Södra Grava 1:65 bildas.

Servitut för att nyttja och drifta dike inom Södra Grava 1:1 bildas för att åstadkom-
ma dagvattenavrinning från planområdet.

En befintlig ledningsrätt (17-Å-1065.1) för vatten och spillvatten bekräftas med ett 
u-område (u) på plankartan.

Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmä-
lan, grundkarta, nybyggnadskarta

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning
Teknik- och fastighets- 
förvaltningen

Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopps-
ledningar

Exploatör Exploatering inom kvartersmark
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnad av allmänna anläggningar (inom och utanför planområdet) som krävs 
för exploateringen av det aktuella planområdet ska bekostas av exploatören. 

Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband 
med bygglov. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. VA-avgift tas ut efter 
gällande taxa.

Tekniska frågor
Uppvärmning
Uppvärmning sker med enskilda lösningar.

VA-ledningar
Kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten kommer att utökas och 
omfatta planområdet. Området ansluts till befintliga anslutningspunkter i Isopvä-
gen söder om planområdet samt i befintlig gc-väg öster om planområdet.

Parkering
Parkering löses av fastighetsägaren inom den egna fastigheten. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Behovsbedömning om miljöbedömning gjordes i februari 2016. Slutsatsen blev att 
ett genomförande av planen inte kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, 
hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning 
(MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL behöver därmed inte göras. Bedömningen gjordes att 
konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter sär-
skilt ska behandlas: översvämning, geoteknik och ianspråktagande av jordbruksmark.

Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen (160210) vilka delar kommu-
nens synpunkt om att detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåver-
kan. 

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, 
kulturmiljö samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre 
strategierna som följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är 
inriktat på tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst 
handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi. 
Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger. 

Miljökonsekvenser
Att bygga bostäder i område där infrastruktur är utbyggt och befintlig service kan 
nyttjas bedöms som god hushållning med resurser. Planens genomförande innebär 
dock att jordbruksmark tas i anspråk (ca 2,8 ha). Gällande ianspråktagande av jord-
bruksmark anges följande miljöbalken 3:4:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

Den aktuella jordbruksmarken bedöms vara brukningsvärd då den brukas idag och 
då den i länsstyrelsens översiktliga åkermarksinventering anges som jordbruksmark 
klass 1, även om skiftets storlek och det bebyggelsenära läget minskar dock rationali-
teten och värdet på jordbruksmarken. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är utbyggnaden är en förtätning inom 
tätorten vilket överensstämmer med kommunens utbyggnadsstrategi för en håll-
bar stadsutveckling. I Karlstad råder bostadsbrist och bebyggelsetrycket i Skåre är 
högt. Att möjliggöra för bostäder genom förtätning inom tätorten är ett väsentligt 
samhällsintresse. På grund av översvämningsrisken i Skåre är utbyggnadsmöjlighe-
terna begränsade varför den bedöms motiverat att ta jordbruksmarken i anspråk för 
bostadsförtätning. Se bilaga PM Översiktlig förtätningsstudie, Skåre (2016).

Risken för översvämning bedöms kunna hanteras. Den uppfyllnad som krävs bör 
kunna utformas så att landskapsbilden och dagvattenavrinningen inte påverkas 
negativt på ett betydande sätt

Planen bedöms inte ge någon påverkan på omgivande miljö. Tillkommande bostä-
der kommer inte att påverkas av störningar eller risker från omgivningen.
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Sociala konsekvenser
Två befintliga bostadsområden byggs samman i och med genomförandet av denna 
detaljplan. Tillgängligheten mellan bostadsområdena förbättras i och med utbygg-
naden av gator och nya anslutningar till, och kopplingar över, Fruktvägen. Inom 
planområdet finns goda möjligheter att åstadkomma en trygg miljö. Gator utformas  
så att alternativa vägar kan väljas för att ta sig till och från området.

Bostäderna planeras inom gång- och cykelavstånd till närcentrum och busshållplats 
vilket ger förutsättningar för att undvika ett bilberoende.

Barnperspektiv
Detaljplanen medger friliggande villor, radhus och kedjehus varför en stor andel 
barnfamiljer kan antas flytta till området. Området bör utformas så att även barn 
på ett tryggt och säker sätt kan röra sig i bostadens närområde och så att platser för 
lek finns utanför den egna tomten. 

En enklare lekplats planeras i ett synligt läge där boende från både planerad och 
befintlig bebyggelse förväntas passera.

Knappt 700 meter söder om planområdet ligger Stodenskolan och Stodene förskola. 
Detaljplanen möjliggör för en säker gång- och cykelväg i Gåsörtsvägens förlängning 
och för en säkrare gång- och cykelpassage över Fruktvägen vilket förbättrar barns 
möjlighet till rörlighet i området. Gator inom  planområdet föreslås utformas smala 
för att begränsa bilars hastighet och därmed förbättra tryggheten för gående.

Äldre barn har möjlighet att röra sig inom ett relativt stort område och kan på egen 
hand ta sig till skola, idrottsaktiviteter etc.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär en relativt effektiv markanvändning. Befintlig infrastruktur 
(vägar, vatten och avloppsledningar, elledningar etc.) är utbyggt och befintlig service 
(skola, vårdcentral etc.) kan nyttjas.  Detaljplanen ger ett ökat befolkningsunderlag 
i Skåre vilket är positivt för att t.ex. kunna förbättra bussars turtäthet, bibehålla 
matvaruaffärer etc. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig 
komplettering av tätorten Skåre.


