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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan fö-
regåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i de-
taljplaneskedet. 

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 26 september-26 oktober 2016. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fas-
tighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos 
stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Ett informations- och samrådsmöte hölls den 10 oktober kl. 18 där en sakägare 
närvarade. Mötet hade annonserats i tidning och inbjudan skickats till samtliga 
sakägare enligt fastighetsförteckning.  

Sammanfattning 
De synpunkter som har inkommit handlar främst om risker och störningar från den 
trafikökning planens genomförande innebär för Gåsörtsvägen; ianspråktagandet av 
jordbruksmark; den föreslagna lekplatsens läge och dagvattenhantering. På sam-
rådsmötet diskuterades främst frågan om genomfartstrafik. 

Följande ändringar och justeringar har gjorts av planförslaget: 

• Bestämmelsen u tas bort. Ledningen säkras med servitut istället. 

• Bestämmelsen b1 justeras. Skrivelse om tekniska installationer stryks. 

• Bestämmelsen n1 omformuleras. 

• Bestämmelsen e1 justeras.  

• Bestämmelsen f1 ändras till enbart friliggande enbostadshus och avser bara 
del av planområdet. För övriga delar tas bestämmelsen bort då dess syfte 
regleras genom andra bestämmelser. 

• Plankartan kompletteras med bestämmelsen v1 om längsta sammanhäng-
ande byggnadskropp. 

• Plankartan kompletteras med bestämmelsen d1 om minsta tillåtna fastig-
hetsstorlek för friliggande enbostadshus. 

• Bestämmelsen om plushöjd (+0,0) justeras så att gatans höjd avses istället 
för markens. 

• Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen angående bland annat parke-
ring, bullerberäkning och ansvarsfördelning 

• Illustrationsplanen justeras avseende parkeringsplats. 

• Lokalgatan har breddats något mellan den planerade lekplatsen och utfar-
ten till Fruktvägen för att möjliggöra för trottoar. 
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Följande synpunkter har inte tillgodosetts: 

• Vidare utredning om bebyggelse är förenlig med miljöbalken 3 kap 4§. 
(miljönämnden/miljöförvaltningen)  

• Inte ansluta ny lokalgata med Gåsörtsvägen. (miljönämn-
den/miljöförvaltningen och fastighetsägare till Södra Grava 1:63) 

• Annan placering av lekplatsen. (Lantmäterimyndigheten) 

• Minska antalet nya bostäder i syfte att bibehålla områdets lantliga karaktär. 
(Boende i Stodene, ej sakägare) 

 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna 
ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Elevio 
Ingen erinran. 

 

Skanova 

Ingen erinran. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ingen erinran. 

 

Karlstad Airport 
Ingen erinran. 

 

Karlstadsenergi 
Fjärrvärme kan vara en möjlig uppvärmningsform, förutsatt att tillräcklig anslut-
ningsgrad erhålls. 

Planen har på ett bra sätt beaktat förutsättningar för insamling av avfall 

 

Karlstads El och Stadsnät AB  
Karlstads El och Stadsnät AB har fiberkablar direkt öster om planområdet. Avgift 
tas ut för eventuell flytt av kablar. Anslutning till Stadsnätet offereras vid förfrågan 
från kund. 
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Naturskyddsföreningen 
Vi anser att det normalt inte bör byggas på produktiv åkermark då denna resurs be-
hövs i livsmedelsförsörjningen. 

I detta fall tillstryker vi dock planerade bostäder då åkermarken är relativt svårbru-
kad på grund av sitt läge med påverkan från Klarälven och intill bebyggelse; sam-
tidigt som läget ur hållbarhetssynpunkt är lämpligt för bostäder med tillgång till 
kollektivtrafik och basservice. 

 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden/miljöförvaltningen 
Miljönämnden anser att det kan behöva utredas närmare om bebyggelse på den ak-
tuella platsen är förenlig med miljöbalken 3 kap 4§. 

Planförslaget innebär att Gåsörtsvägen blir en genomfartsgata och därmed får en 
ökad trafikbelastning. Någon bullerberäkning har inte gjorts med anledning av 
detta. Miljöförvaltningen anser att en genomfartsgata är olämplig eftersom den 
framför allt medför ökat buller samt trafiksäkerhetsproblem. 

Om Gåsörtsvägen ändå förlängs till Fruktvägen bör en gång- och cykelbana an-
läggas parallellt med denna. 

Miljöförvaltningen undrar varför inte utrymme för gemensamma avfallslösningar 
avsätts i planen. 

Miljöförvaltningen upplyser om att förhöjd risk för markradon ej kan uteslutas i 
normalradonmark. Om radonmätning kan uppvisas vid bygglovsansökan som visar 
att radonhalterna är lägre kan traditionell grundläggning accepteras. I annat fall 
ska grundläggning utföras radonskyddande. 

Miljöförvaltningen anser att byggnader bör energieffektivt och planen bör under-
lätta för byggherrar att uppnå de skärpta krav som regleras i BBR beträffande 
nära nollenergi-standard. T.ex. bör bostadshusen placeras så att takvinkeln blir 
optimal för solkraft. 

 

Kommentar: 
Efter samrådet har kommunen beräknat förväntad trafikmängd på Gåsörtsvägen 
efter planens genomförande. Befintliga bostäder beräknas genererar ca 110 for-
donsrörelser per dygn. Tillkommande bebyggelse beräknas generera ca 120 for-
donsrörelser per dygn. Totalt kan då 230 fordonsrörelser per dygn väntas, om 
samtliga väljer samma utfart. Hur trafiken väljer att åka beror på målpunkt, ut-
formning av gata och trafikflöden på angränsade gator. Då den nya lokalgatan 
kommer att utformas smal och ha någon form av hastighetsdämpande åtgärd 
kommer Fruktvägen inte bli ett självklart val för boende i den norra delen. Trolig-
en kommer flödet fördelas relativt jämt på alla gator. Även om det är en ökning 
från idag kommer trafikmängden på Gåsörtsvägen vara normal för ett bostadsom-
råde. På grund av gatans planerade utformning bedöms den heller inte kunna bli 
smitväg för trafik utanför området. Vi evenemang på Solliden kan tillfälligt fler 
fordonsrörelser väntas. Gatunätet bör dock inte dimensioneras efter tillfälliga eve-
nemang. Om problem skulle uppstå finns det i planen möjlighet till t.ex. framkom-
lighetsbegränsande åtgärder. Utgångspunkten bör dock vara ett gatunät där samt-
liga trafikslag kan ta sig fram och där möjlighet till alternativa vägar finns. 
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Angående trafiksäkerhet och separat cykelbana har Stadsbyggnadsförvaltningen 
tillsamman med Teknik- och fastighetsförvaltningen gjort bedömningen att det, 
med hänsyn till de låga trafikmängderna, ur risksynpunkt inte är motiverat att an-
lägga en separat cykelbana. Utgångspunkten bör vara att så långt som möjligt 
undvika trafikseparering då det även leder högre hastigheter på biltrafiken, vilket 
inte är önskvärt här. Den befintliga separata cykelvägen strax öster om planområ-
det behålls dock. 
 
I Boverkets publikation Hur mycket bullrar vägtrafiken finns tabeller där ungefär-
lig bullernivå kan utläsas. T.ex. om vägen är skyltat 40 km/h och det är under 1000 
fordon (ÅDT) kan man anta att ljudnivån gott och väl understiger 55 dBA ca 10 
meter från vägmitt. I det här fallet understiger trafikmängden 1000 fordon med 
stor marginal, den skyltade hastigheten föreslås bli 30 km/h, nya bostäderna ligger 
minst 7,5 m från vägmitt (goda möjligheter finns för annan placering). Ett befint-
ligt hus står 8,5 m från vägmitt, övriga mer än 10 m. Att den planerade bebyggel-
sen innebär överskridna bullernivåer bör kunna uteslutas utan vidare utredning. 

 
Angående ianspråktagande av jordbruksmark och överensstämmelse med MB 3kap 
4§ anser Stadsbyggnadsförvaltningen att frågan är väl utredd. Bedömningen att ta 
den aktuella jordbruksmarken i anspråk har gjorts utifrån jordbruksverkets stöd-
verktyg. Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskon-
toret gjort en förtätningsstudie för att hitta alternativa platser och väga de olika in-
tressena mot varandra. Då länsstyrelsen delar Stadsbyggnadsförvaltningen upp-
fattning kommer frågan inte utredas vidare. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i 
stort men har nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden. 

Dagvatten och översvämning 
Utifrån genomförd geoteknik och PM daterat 2016-10-27 om förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten är det tveksamt om det går att lösa omhän-
dertagandet lokalt. Dagvattenfrågan behöver utredas mer i granskningsförslaget. 

Plankartan 
I planbestämmelserna anges u-område för allmännyttiga underjordiska ledningar 
över området avsett för lekplats. Det är ingen allmännyttig ledning som ligger i 
lekplatsen. Ledningen bör därför säkras med servitut istället 

 

Kommentar: 

Dagvattenfrågan har utretts tillsammans med Teknik- och fastighetsförvaltningen 
under granskningsskedet. Omhändertagande av dagvatten beräknas kunna ske på 
ett tillfredställande sätt förutsatt att servitut bildas så att kommunen kan nyttja och 
drifta befintligt dike inom fastigheten Södra Grava 1:1. 

Plankartan justeras angående bestämmelsen u. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Förenlighet med 3 kap MB 
(…) Utifrån det underlag som tagits fram, och med hänsyn till antalet bostäder, de-
lar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ianspråktagande av jordbruksmark är 
motiverad och förenlig med 3 kap MB. 
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Råd om planbestämmelser 
Länsstyrelsen finner det positivt att planbestämmelser kring höjdsättning finns för 
gator och bostäder med avseende på den översvämningsrisk som finns i området. 
Det är dock otydligt utifrån planhandlingarna vad som menas med att tekniska in-
stallationer under +49,8 (RH2000) ska översvämningssäkras, detta bör beskrivas 
ytterligare i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att illustrationen ej överens-
stämmer med plankartan i det avseendet att den parkering som är utritad och be-
skriven sydväst i planområdet ej finns med på plankartan. Kommunen skriver att 
parkeringsfrågan och lokaliseringen av den gemensamma besöksparkeringen löses 
vid bygglov. Länsstyrelsen anser dock att denna borde finnas med i planen för att 
säkerställa att det finns tillräckligt med mark åt ändamålet för att klara parkerings-
normen. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning. 
 
Hälsa och säkerhet 
(…) Länsstyrelsen anser att översvämningsfrågan har blivit väl hanterad i denna detaljplan då 
kommunen har tagit fram ett bra underlag genom förtätningsstudien som lyfter frågan i ett större 
perspektiv. Kommunen har även visat godtagbara åtgärder genom att införa planbestämmelser 
som säkerställer höjdsättningen av lokalgator och bostädernas golvnivå, att källare ej får finnas 
och att tekniska installationer ska översvämningssäkras. Länsstyrelsen förutsätter dock att rena 
massor används vid uppfyllanden av marken och vill poängtera att uppfyllnad av mark kan 
komma att prövas enligt särskilt tillstånd. Detta bör beskrivas ytterligare i planen. 
 
Övriga synpunkter 
Länsstyrelsen ser mycket positivt på den förtätningsstudie som tagits fram i samband med plan-
arbetet som kan anses ha utrett andra lokaliseringar i ianspråktagandet av jordbruksmark. Den 
föreslår även möjliga platser för nyetablering ur en översvämningssynpunkt. Förtätningsstudien 
ger en tydlig bild av kommunens viljeriktning för kommande utveckling av Skåre där man har 
visat ett helhetsgrepp kring den problematik som finns. En redovisning finns även av behovet av 
åtgärder för att skydda befintlig byggnation mot översvämning. Detaljplanen över Södra Grava 
omfattar en relativt liten yta och tar inte särskilt mycket jordbruksmark i anspråk sett till 
Skåreområdet eller hela kommunen, men om alla områden byggs ut som förtätningsstudien fö-
reslår kommer en större mängd jordbruksmark tas i anspråk. Framtagandet av förtätningsstudien 
anser Länsstyrelsen som ett mycket positivt angreppssätt och materialet utgör ett bra plane-
ringsunderlag för den framtida utvecklingen av stadsdelen Skåre. Länsstyrelsen rekommenderar 
att studien och liknande material används som underlag i kommunens översiktsplanering där 
den kan sättas i ett större sammanhang. 
 
Prövningsgrundande synpunkter 
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 före-
slagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 
 
Kommentar: 
Skrivelsen om tekniska installationer stryks från bestämmelsen b1 för att undvika misstolkning. 
Tekniska installationer under nivån för färdigt golv kommer inte vara aktuellt i planområdet då 
planen inte medger källare och då planen enbart tillåter byggnader upp till två våningar (ej 
krav på t.ex. hiss). 
 
All parkering ska lösas inom den egna fastigheten, även besöksparkering. Inget behov finns att 
peka ut en särskilt gemensam besöksparkering. 
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Trafikverket 

Trafikverket påpekar att det är oklart vilket prognosår som använts för bullerbe-
räkning. Trafikverket menar att prognosår 2040 bör användas. 

Trafikverket upplyser om att riktvärden för vibrationer ska klaras. Riktvärdet inne-
bär att 0,4 mm/s vägd RMS ska eftersträvas i bostäder. 

Kommentar: 

Planeringen utgår ifrån den nya förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) och 
de ändringar som gjorts i PBL. Boverkets rekommendation är att det i första hand 
är dagens situation som ska beräknas. Vid behov ska en prognos göras där kända 
åtgärder tas med. Prognosen bör sträcka sig 10 år fram i tiden. Prognosen kan 
dock inte vara kortare än genomförandetiden, vilken kan vara upp till 15 år. 

I bullerberäkningen för Södra Grava 1:1 utfördes innan Boverkets rekommendat-
ioner fanns och en prognos 20 år fram i tiden (år 2036) har används.  

Gällande vibrationer bedöms planerade bostäder placeras på tillräckligt avstånd 
från de källor som genererar vibrationer. Området kan jämföras med liknande 
problematik vid planläggning av Södra Råtorp där bebyggelse inom 125 från järn-
vägsspår behöver grundläggas så att vibrationer avhjälps. Det aktuella planområ-
det ligger ca 600-700 meter från Värmlandsbanan.   

 

Lantmäterimyndigheten 

Plangränsen i öster är olämpligt dragen då en remsa av Södra Grava 1:1 blir kvar 
mellan planområdet och gc-vägen. 

I genomförandebeskrivnigen saknas lantmäterimyndigheten under Ansvarsfördel-
ning för genomförande. 

I genomförandebeskrivningen står vidare att ledningsrätt för vatten och avlopp 
skall bildas till Södra Grava 1:65. På plankartan är det otydligt var vart ledningsrät-
ten skall gå. Man bör precisera läget. 

Det står även att gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för lekplats och 
parkering. På plankartan finns bara ett littera g. 

Tveksamt om det är lämpligt att bilda en gemensamhetsanläggning för lekplats i 
det föreslagna läget, då den gränsar till ett befintligt bostadsområde. De deltagande 
fastigheterna i gemensamhetsanläggningen kommer att stå för drift och underhåll. 
De är kanske inte positiva till att andra nyttjar lekplatsen.  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildning- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra. 

 

Kommentar: 

Remsa av Södra Grava 1:1, öster om planområdet, kommer att överlåtas till kom-
munen då den behövs för drift och underhåll av befintlig cykelväg. Planbeskriv-
ningen kompletteras med ett förtydligande om detta. 

Planbeskrivningen kompletteras med lantmäterimyndighetens ansvarsområden. 

Läget för den planerade ledningen är nu fastställt. Då ledningen i detta läge inte 
kommer vara en kommunal, allmännyttig ledning, kommer den inte skyddas i plan 
med ”u” och ledningsrätt. Ledningen säkerställs istället med ett servitut. Läget kan 
redovisas med en illustrationslinje och en upplysningstext, om läget inte framgår i 
grundkartan vid planens antagande. 



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för del av Södra Grava 1:1 Samrådsredogörelse 7 

 
Gemensamhetsanläggning för parkeringsplats är inte aktuellt. Planbeskrivningen 
justeras.  

Planenheten bedömer att platsen är lämplig för lekplats ur flera andra aspekter. 
Skallkravet tas dock bort från plankartan.  

 

Yttranden från övriga 
Fastighetsägare till Södra Grava 1:63 (sakägare) 
Vårt invändande gäller förslagets utformning i vilket gatorna från det nya området 
knyts samman med Gåsörtsvägen så att genomfartstrafik med bil möjliggörs. 
 
Vi värnar om den lugna trafiksituationen i området och befarar att det blir farligare 
för gång och cykeltrafikanter som ansluter till Gåsörtsvägen från nuvarande cykel-
väg. Enligt detaljplanen skall cyklande och gående korsa Gåsörtsvägen med biltra-
fik från båda håll för att ta sig vidare genom området.  
 
Cykelvägen från Fruktvägen till Gåsörtsvägen används redan idag mycket frekvent 
av både skolbarn, motionärer och andra som behöver ta sig genom området.  
 
Den planerade genomfartstrafiken är även olämplig sett till den nya lekplatsens 
placering och det stora antalet barn som tar sig till Solliden varje vecka för att delta 
i kyrkans aktiviteter eller i klassfotbollen som också bedriver sin verksamhet vid 
Solliden.   
 
Har svårt att se någon nytta med att det nya området skall knytas ihop med biltrafik 
till Gåsörtsvägen och Bolmörtsvägen. Finns även stor risk för att det skapas en ny 
genväg till den mycket frekvent använda ”gamla landsvägen” från Fruktvägen till 
Ilanda. 
 
Behovet att kunna ta sig ut från det nya området vid ex översvämning borde kunna 
tillgodoses utan att det innebär möjlighet för allmän biltrafik.   
 
Kommentar: 
Efter samrådet har kommunen beräknat framtida trafikmängd på Gåsörtsvägen, ef-
ter planens genomförande. Även om det är en ökning från idag kommer trafik-
mängden vara normal för ett bostadsområde. 
 
Om problem skulle uppstå finns det i planen utrymme för till t.ex. framkomlighets-
begränsande åtgärder. Utgångspunkten bör dock vara ett gatunät där samtliga tra-
fikslag kan ta sig fram och där möjlighet till alternativa vägar finns. 
 
Med anledning av lekplatsen som målpunkt föreslås den planerade förlängningen 
av Gåsörtsvägen förses med trottoar på ena sidan av vägen.  
 
Se även kommentar till miljönämnden/miljöförvaltningen. 
 

Fastighetsägare till Stodene 1:350 (ej sakägare) 
Översänder i all enkelhet synpunkter på rubricerad förslagshandling. 
Jag motsätter mig förslaget på grund av: 
De sociala konsekvenserna, inte minst ur barnperspektivet, är inte tillräckligt väl 
belysta. Det finns ett stort attraktivitetsvärde i att, nära befintliga bostäder, ha 
öppna landskap och tätortsnära jordbruksmark. Det ger en känsla av att bo på lan-
det och bebyggelse enligt förslaget tär på detta kapital. För hälsa och välbefinnande 
är det viktigt att på nära håll kunna uppleva natur- och kulturmark. Känslan i att 
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kunna cykla ut till Solliden förbi åkrarna och fira midsommar med böljande fält i 
fonden är något som försvinner vid ny småhusbebyggelse. Denna aspekt är mindre 
konkret än många andra, då den handlar om känsla och upplevelse, men inte desto 
mindre viktig då den påverkar många Stodenebor. Att känna sig "inbyggd" är inte 
positivt och att ytterligare distansera människor från nära kontakt (om så enbart i 
form av vyer) med naturmiljöer, och i detta fall, jordbruksmark, som skänker ro i 
själen, är inte ens modernt. I förlängningen skulle man även kunna tänka sig att den 
minskade attraktiviteten får en negativ ekonomisk konsekvens för befintliga bo-
ende i en stor del av Stodene.  
 
Ett alternativ kan vara att krympa området till cirka en femtedel, och bebygga ett 
betydligt mindre område i väster (norr om anslutningsvägen mellan 62:an och 
Fruktvägen). Det är en kompromiss, som innebär att några bostäder kan uppföras 
samtidigt som områdets lantliga karaktär bibehålls. 
 
Kommentar: 
I Karlstad råder bostadsbrist. Betydligt fler bostäder behöver byggas än vad kom-
munen planerar för idag. Stodene har höga boendekvalitéer och är lämpligt att 
förtäta med bostäder ur flera aspekter. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att föreslagen bebyggelse är anpassad efter platsens förutsättningar. 
 

Handläggande tjänsteperson 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2016-11-24 av stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson. 
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