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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 

under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. I detta fall är det 

troligt att planprogrammet kommer att resultera i två olika detaljplaner, uppdelade i 

ytan norr respektive söder om Sommargatan. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 6 december 2015 - 31 januari 2016. 

Planprogrammet har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt 

fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planprogrammet har dessutom funnits 

tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och 

på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 

De 17 yttranden som har inkommit berör främst ny bebyggelses placering, täthet 

och höjd, dagvattenhantering, naturvärden, parkering och teknisk infrastruktur. 

Efter ändringar i förslaget till planprogram finns kvarstående synpunkter från 

Trafikverket, KBAB och grannar till planområdet vilka inte kunnat tillgodoses. 

Kvarstående synpunkter handlar i huvudsak om planprogrammets belastning på 

E18, exploateringsgrad i programområdets norra del och exploatering av ytan söder 

om Sommargatan. Kvarstående synpunkter på planprogrammet förs vidare in i 

detaljplaneskedet.   

Ändringar i förslaget till planprogram efter samrådet 

Större ändringar omfattar följande punkter.  

 Markanvändning för förskola har tillkommit.  

 En ny lokalgata förbinder området med Universitetsgatan i öster.  

 Tillåten byggnadshöjd föreslås höjas till 8 våningar i planområdets nordöstra del. 

 Möjlig exploateringsgrad inom Mandolinen 7 har utökats. 

 Parkering löses huvudsakligen inom respektive fastighet.  

I övrigt har ändringar och kompletteringar i planhandlingarna gjorts enligt 

kommentarerna nedan.  

Ställningstagande 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt ovan och 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att planprogrammet är färdigt för 

godkännande i Stadsbyggnadsnämnden. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Vissa yttranden 

återges i sin helhet medan andra sammanfattats. Yttrandena kommenteras med 

kursiv stil.  
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Kommunala remissinstanser 

Miljöförvaltningen 

Buller 

Miljöförvaltningen anser att en ny utformning av Sommargatan som en stadsgata är att 

föredra ur bullersynpunkt, samt upplyser om hur hastighet, ”tyst” asfalt samt 

byggnaders avstånd och placering påverkar bullerutsatthet/ljudnivåer och bör beaktas. 

 

Gång- och cykeltrafik 

I planprogrammet föreslås en enkelsidig trädplantering med gång- och cykelväg 

innanför. Miljöförvaltningen anser att det borde planeras för cykel- och gångväg på 

båda sidor av gatan för att öka trafiksäkerheten. 

 

Parkering 

Miljöförvaltningen påtalar att behovet av cykelparkering inte nämns och gör ett 

antagande att fler har tillgång till cykel än bil inom planområdet varvid minst 2 

cykelplatser/ studentlägenhet och minst 4 cykelplatser för övriga lägenheter, varav 

hälften väderskyddade, bör finnas med i planeringen. Även framtida behov av p-

platser med laddningsmöjligheter för el-bilar samt elcyklar bör tillgodoses och för 

permobil beaktas. 

 

Avfall 

Miljöförvaltningen påtalar att det är viktigt att redan i planprogrammet planera för 

placering av en återvinningsstation, vilken företrädesvis kan vara underjordisk. Ett 

alternativ beskrivs i fastighetsnära insamling i direkt i anslutning till samtliga 

bostäder. 

Avfallshanteringen kräver också att alla avfallsutrymmen placeras i markplan samt att 

tillfartvägar och vändplatser blir tillräckligt stora för renhållningens breda bilar, 

dimensionerade att klara av framtida ökande behov. 

 

Miljöförvaltningen har inget i övrigt att erinra. 

 

Miljönämndens beslut 

Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till 

stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Protokollsanteckning 

I protokollsanteckningen hänvisas till ovan nämnda tjänsteskrivelse (2016-01-13) och  

Miljöförvaltningens synpunkter, rubriken parkering och dess resonemang om 

cykelparkeringsbehovet. 

 

Här påpekas att gällande norm för parkeringsplatser inte föreskriver någon norm för 

cyklar och att det ännu inte beslutats om förslag till ny p- norm (som inkluderar 

cykelparkering). Med hänvisning till planprogrammets förslag att låta 45% av 

planerade bostäder utgöra studentbostäder, vilket vanligen uppgår till en boende samt 

att studenter i huvudsak antas nyttja kollektivtrafik samt cykel för transport, görs 

bedömningen av parkeringsplatser för cyklar till en plats per studentlägenhet och två 

platser per lägenhet för övriga lägenheter. Att hälften av parkeringsplatserna för cykel 

ska vara väderskyddade ifrågasätts. 

 

Vidare påtalas att Karlstad kommun liksom många kommuner i Sverige har mycket 

stor brist på bostäder, med efterfrågan på hyreslägenheter och därtill små lägenheter 

med rimliga hyror, varvid det inte borde införas normer eller förslag som fördyrar och 

således kan förhindra sådant bostadsbyggande. 
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Kommentar: 
Buller 

Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om nämnda punkter, vilka ska beaktas i 

fortsatt detaljplanearbete. 

 

Gång- och cykeltrafik 

De alternativ som presenteras i planprogrammets skisser över ny lokalgata utgår 

ifrån en begränsad gatubredd, med hänsyn till stadsbild, bedömning av trafikmängd 

samt prioritering av gång- och cykeltrafik. Gatusektionens utformning studeras vidare 

i kommande detaljplanearbete.  

 

Parkering 

Planprogrammet anger i rekommendationer för fortsatt planarbete att cykelparkering 

ska prioriteras. Gällande parkeringsnorm har beaktats i beräkningar av preliminärt 

parkeringsbehov. Ordnande av laddningsmöjligheter för elfordon omfattas inte av 

detaljplan. 

 

Avfall 

Lämplig plats för återvinningsstation bedöms inte finnas inom planområdet. Istället 

rekommenderas fastighetsnära insamling. En slutgiltig bedömning görs i kommande 

detaljplaner. Stadsbyggnadsförvaltningen vet att beakta utrymme för tömningsfordon i 

samband med planering för avfallshantering. 

 

Protokollsanteckning 
Synpunkten är noterad.  

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på planprogram för Kronoparkens 

vattentorn.  
 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Barn- och ungdomsnämnden bifaller DP för Kronoparkens vattentorn med följande 

justeringar; 

-Yta närmast befintlig förskola skall detaljplaneläggas som förskola/skola och angränsa 

till grönområde. Tillkommande yta ska vara minst 4500m2. 

-Säker yta anordnas för lämning och hämtning av barn vid förskola. 

 

Kommentar: 
Planprogrammet kompletteras med markanvändning för skola. Efter bedömning av 

lämplig placering i samråd med Lokalförsörjningen och Barn- och 

ungdomsförvaltningen placeras förskola i programområdets norra del, öster om ny 

lokalgata. Utformning av yta för lämning och hämning utreds vidare i 

detaljplaneskedet. 

 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 

och har inget att erinra förutom nedanstående kommentar: 

 

Vatten och spillvatten 

I området söder om Sommargatan finns en befintlig stor huvudvattenledning som 

distribuerar vatten öster ut mot Alster, Skattkärr, Väse med flera områden. I 
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planförslaget har man nu placerat byggnader över denna ledning. Det är rent tekniskt 

möjligt att flytta ut denna ledning i Sommargatan men till en betydande kostnad. 

Därtill är den idag en känslig ledning att stänga av då den i huvudsak är enda 

matningen österut. Från föreslagen bebyggelse i det nordöstra hörnet av planområdet 

bedöms det vara svårt att avleda spillvatten med självfall på grund av befintliga 

nivåförhållanden. Det kan bli aktuellt att berörda byggnader får pumpa sitt spillvatten 

om inte husens läge och höjdsättning kan anpassas till en självfallslösning. Denna 

fråga bör belysas i det fortsatta planarbetet. 

 

Dagvatten och översvämning 

Någon naturlig infiltration av dagvatten inom planområdet bedöms inte vara möjlig på 

grund av avsaknande av infiltrationsbenägen mark varvid allt dagvatten måste avledas 

från området. Befintliga dagvattenledningar från planområdet har mycket begränsad 

kapacitet för att avleda mer dagvatten. En betydande fördröjning är nödvändig inom 

både kvartersmark och allmän platsmark. Hur detta ska lösas behöver utvecklas i det 

fortsatta planarbetet och kan inte väntas med till skiss- och projekteringsskedet så som 

det anges i planförslaget. Lämpligen görs en dagvattenutredning i det fortsatta 

planarbetet. I planförslaget redovisas detaljerade och bra förslag till utformning och 

gestaltning av gator och parkeringsplatser dock saknas principiell redovisning av hur 

dagvatten från dessa ytor ska avledas, fördröjas och renas. För att undvika att 

föroreningar från takytor, fasader mm inte genereras och hamnar i dagvatten så bör 

texten kompletteras med att miljövänliga byggmateral bör användas i dessa ytmaterial. 

Beträffande hantering av extremregn så belyses problematiken i planförslaget. Vidare 

anges att man i det fortsatta planarbetet ska beakta höjdsättningen av området för att 

kunna hantera extremregn. Detta är mycket positivt om man i detaljplanen översiktligt 

kan styra upp höjdsättning av byggnader mark mm för att undvika översvämningar i 

samband med extremregn. 

 

Bebyggelse 

Förvaltningen har förståelse för behovet av respekt för vattentornets betydelse som 

landmärke och identitetsskapare till området men ser ändå förutsättningar för en högre 

exploateringsgrand i form av högre bebyggelse, åtminstone i delar av området, för att 

bättre tillvarata områdets potential och ge fler möjlighet till de utblickar över Vänern 

och Karlstad som området erbjuder. 

 

Naturvärden 

Det sammanhängande skogspartiet löper i öst-västlig riktning i planområdet norra del 

skärs av i planförslaget. En bredare öppning i föreslagen exploatering skapar ett 

sammanhållet skogsområde österut ända fram till Universitetsgatan. 

 

Teknik- och fastighetsnämndens beslut 

Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till samrådsyttrande över 

planprogram för Kronoparkens vattentorn, Karlstads kommun 

 

Kommentar: 

Vatten och spillvatten 

Detaljplaneläggning av ytan söder om Sommargatan där ledningspaket för bland 

annat huvudvattenledning finns bedöms lämpligt att aktualisera först då 

reinvesteringsbehov i den tekniska infrastrukturen uppstår. Höjdsättning och 

eventuellt behov av pumpning av spillvatten hanteras vidare i kommande 

detaljplanearbete. 

 

Dagvatten och översvämning 

Utifrån inkomna synpunkter har kompletteringar gjorts i texten. 

Dagvattenhantering utreds vidare i kommande detaljplanearbete.  
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Bebyggelse 

Utifrån en fördjupad höjdstudie bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att ny 

bebyggelse i planområdets nordöstra del kan tillåtas uppföras i upp till åtta 

våningar. För att värna vattentornets symboliska värde av att utgöra ett landmärke 

samt dess samhällshistoriska dito har utgångspunkten i planarbetet varit att 

medvetet bevara denna auktoritära symbol och låta stadsdelens siluett värnas. 

Därmed har bebyggelseförslagens höjd medvetet hållits nere. Dessa 

stadsbyggnadsprinciper anses viktiga att ta hänsyn till när byggnadshöjd regleras 

vid fortsatt detaljplanering.  

 

Naturvärden 

Värdet av att länka samman det större grönområdet med skogssluttningen mot 

Universitetsgatan noteras. Planprogrammet ändras och kompletteras med en 

förskola i områdets norra del. Förskolans gård bedöms genom medveten 

utformning bättre kunna bevara ett grönt sammanhang från skogsområdet mot 

Universitetsgatan.  

 

 

Karlstads El- och stadsnät AB 

Karlstads El & Stadsnät AB påtalar att de har kablar inom det område som projektet 

avser, samt att det råder osäkerhet om dessa kan komma att påverkas av projektet. En 

mer detaljerad projektering krävs för att fastställa detta och skulle kablar behöva 

flyttas anger de att de kommer utkräva en kostnad för detta. 

 

Kommentar: 
Detta har noterats. Huruvida en framtida exploatering kan komma att påverka 

nämnda ledningar tillika kostnadsansvar för detta hanteras vidare i kommande 

detaljplan.  

 

 

Karlstads Energi AB 

Tekniska system 

Karlstads Energi AB har fjärrvärmesystem i planområdet, vilket bedöms ha 

tillräcklig kapacitet för att försörja den planerade bebyggelsen med värme. 

 

Renhållning 

Karlstads Energi AB påpekar att vid nybyggnation gäller det att skapa 

förutsättningar för trafiksäker hämtning av hushållsavfall och att backning i 

möjligaste mån bör undvikas. 

 

Synpunkter 

Karlstads Energi AB ser det möjligt att området ansluts till befintligt fjärrvärmenät.  

Särskild hänsyn behöver tas till fjärrvärmesystemet i området. Kostnad och övriga 

konsekvenser av eventuellt justerad placering av fjärrvärmesystem behöver beaktas i 

arbetet med planprogrammet och den fortsatta processen, samt samrådas med 

Karlstads Energi AB. 

 

Det krävs planering för avfallshanteringen och vad gäller Mandolinen 7 utrycks 

önskan om att byggherren tar en tidig kontakt med Karlstads Energi AB för detta. 

Möjligheter till gemensamhetslösningar för området anses vara en bra hantering av 

frågan, samt gör det möjligt att uppnå mål i avfallsplanen om utökad avfallssortering 

och bra angörningsplatser för hämtningsfordonet. Genom att planera för 
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fastighetsnära insamling vid nybyggnation förbättras förutsättningarna för hantering 

av avfall i Kronoparken. 

 

Karlstads Energi AB deltar gärna i vidare planering av området i syfte att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för avfallshantering och anslutning av fjärrvärme. 

 

Kommentar: 
Exploatering av ytan söder om Sommargatan kräver att befintligt ledningspaket 

flyttas. Detaljplaneläggning av ytan bedöms lämplig att göra i samband med att 

reinvesteringsbehov i den tekniska infrastrukturen uppkommer. Kostnad och övriga 

konsekvenser hanteras vidare i detaljplanearbetet.  
 

Gällande avfallshantering delar Stadsbyggnadskontoret uppfattningen om att 

fastighetsnära insamling anses lämpligt för området. Vidare redogörelse kring 

lämplig lösning och utformning sker i samband med detaljplanearbetet.  

 

 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen bedömer att planprogrammet kommer att ge en god grund för fortsatt 

planering. I planprogrammet görs bedömningen att fortsatt planarbete inte kommer att 

innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Fortsatt planarbete bör säkerställa vattentornets funktion och om det krävs hänsyn till 

vattentornet vid valet av markanvändning i dess närhet. 

 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

Trafikverket 

Trafik 

Vid en utbyggnad som innebär mellan 22 000 och 40 000 m2 nytillkommande 

bostadsyta innebär i sin tur en påtagligt ökad mängd trafik som i indirekt skede 

kommer att nyttja E 18 och de trafikmot som ansluter till Europavägen. Trafikverket 

bedömer att denna utbyggnad skall läggas till den samlade bilden av stadsutveckling 

och övriga förändringar som påverkar framkomlighet till och på E 18. Ambitionen är 

att belysa flera aspekter av trafik längs med E 18 i en studie tillsammans med berörda 

parter. En långsiktig planering behöver ligga till grund för bedömning av vilken 

påverkan en utveckling som exempelvis planen för Kronoparkens vattentorn har på 

framförallt trafiksäkerhet och framkomlighet längs det statliga vägnätet. 

 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra. 

 

Kommentar: 

Trafikmängd alstrad av planprogrammets genomförande bedöms vara relativt 

liten. Planprogrammet innebär en stadsdelsförtätning i direkt närhet till Karlstads 

universitet och väl utbyggd kollektivtrafik. Exploateringen bedöms bestå av en stor 

andel studentbostäder, enligt planprogrammets antagande utgörande 45 % av 

nytillkommande bostadsyta. Goda förutsättningar finns för hållbara resmönster, 

med liten belastning på E18 som följd. Behovet av nya bostäder är stort och 

planläggning som möter detta behov behöver prioriteras. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en långsiktig planering är önskvärd, men 

inte hindrar genomförande av planprogrammet. 

 

 

Yttranden från övriga 

Värmlands museum 

Vad gäller kulturhistoriska värden hos befintlig bebyggelse pekas särskilt vattentornet ut 

som hänsynskrävande i sin roll som monumentalt landmärke. Värmlands Museum 

instämmer i bedömningen att avgörande faktorer för ställningstagande till planförslagets 

påverkan på vattentornets kulturhistoriska värden kan sammanfattas i begreppen skala, 

närhet och utformning. Museet menar att också möjligheten till upplevelse av 

vattentornet som solitär kan sägas bidra till dess kulturhistoriska karaktär. I kombination 

med närhetsverkan framstår då byggnadshöjder på upp till fem våningar som potentiellt 

problematiska framför allt vad gäller Sommargatans norra sida rakt söder om 

vattentornet inklusive i vinkeln mot tilltänkt ny gata öster om vattentornet, sydväst om 

vattentornet. Planförslagets siktlinjer genom tydliga släpp i bebyggelsen för genomsikt 

till vattentornet från söder och öster framstår i sammanhanget som av stor betydelse. 

Byggnadshöjder på fem våningar i de lägen som anges ovan, kan, menar museet, riskera 

att reducera vattentornets karaktär av landmärke och solitärt monument. 

 

I övrigt är de kulturhistoriska värdena hos bebyggelse i anslutning till planområdet i 

dagsläget inte belysta, då kulturmiljöprogram ännu saknas för Kronoparken. Ett vidare 

planarbete bör därför inkludera en antikvarisk utredning av kulturhistoriska värden hos 

bebyggelse i anslutning till planområdet, liksom av planförslagets relation till 

Kronoparkens kulturhistoriska karaktärsdrag sedda som helhet. 

 

Kommentar: 

För att värna vattentornets symboliska värde som landmärke samt dess 

samhällshistoriska dito har utgångspunkten i planarbetet varit att medvetet bevara 

denna auktoritära symbol och låta stadsdelens siluett värnas. Därmed har 

bebyggelseförslagens höjd medvetet hållits nere. Dessa stadsbyggnadsprinciper 

anses viktiga att ta hänsyn till när byggnadshöjd regleras vid fortsatt 

detaljplanering. Utifrån en fördjupad höjdstudie bedömer 

Stadsbyggnadsförvaltningen att ny bebyggelse i planområdets nordöstra del kan 

tillåtas uppföras i upp till åtta våningar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 

övrig bebyggelse upp till fem våningar inte reducerar vattentornets karaktär av 

landmärke och solitärt monument.  

 

I programarbetet har förslagets relation till Kronoparkens kulturhistoriska karaktär 

som helhet diskuterats. Med förslaget vill vi medveten bryta mot och komplettera 

stadsdelens befintliga struktur, genom att i en central del integrera bebyggelse i 

tidigare segregerande miljöer för att öka trygghet och attraktivitet för gående och 

cyklister samt att bättre integrera universitetet i stadsdelen. Samtidigt anpassar sig 

förslaget till befintliga kvaliteter genom att värna om gröna kilar och ytor, 

karaktäristiska för stadsdelens uppbyggnad. Någon ytterligare kulturmiljöutredning av 

anslutande bebyggelse bedöms inte behövas. 

 

 

Nordisk Renting AB 

Forskningshöjden har utryckt tre huvudsakliga starka invändningar som behöver lyftas 

inför nästa steg av områdets utveckling; 
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1. Byggrättsallokeringen inom utvecklingsområdet är väldigt skev fördelad till 

Mandolinens nackdel, något som resulterar i en väldigt låg och märklig exploatering på 

Mandolinen. 

2. Att parkeringar för hela exploateringsområdet tillskapas på Mandolinen 7 är utifrån 

flera argument inte lämpligt. Utgångspunkten bör vara att parkering för respektive 

fastighetsägare löses inom respektive fastighet. 

3. För att skapa maximal flexibilitet inom Mandolinen 7 för framtiden vill vi att alla nya 

byggrätter som utgångspunkt utvärderas utifrån beteckningen BKS 1. 

 

Exploateringsgrad och exploateringstyp på Mandolinen 7 

Avseende exploateringsnivå och tänkt utveckling av Mandolinen vill Forskningshöjden 

anföra; 

• Enligt Forskningshöjdens mening förefaller det som att kommunen ifråga om 

Mandolinen 7 saknar de stadsbyggnadsambitioner som man arbetar för i 

programområdet i övrigt. I illustrationen "stadsbyggnadsprinciper" föreslås Mandolinen 

7 till stor del användas som parkering för den bostadsbebyggelse som planeras på 

Kommunens mark. Två byggnader för studentboenden har illustrerats i norra delen av 

Mandolinen 7. Begränsad hänsyn har därmed tagits till Forskningshöjdens tidigare 

inlämnade ansökan om planbesked eller till gällande fastighetsgränser. 

 

• Med det förslag till bebyggelse som Forskningshöjden tidigare presenterat 

kompletterades bebyggelsestrukturen vid Frödingehöjd, punkthus i parkmark, med ett 

antal nya byggnader. Vi tror fortfarande att det kan vara en lämplig utveckling, men 

med den förtätningsgrad och struktur som redovisas i övriga delar av området tror vi 

även att det kan vara möjligt att kunna rymma en tätare exploatering och andra 

byggnadstyper med andra användningsområden inom Mandolinen 7 än de som 

redovisas i programförslaget. 

 

Vad gäller de parkeringsplatser som föreslagits vill Forskningshöjden anföra; 

• Den föreslagna parkeringslösningen kan tolkas som positiv såtillvida att kommunen 

vill verka för ett samnyttjande av parkeringsplatser mellan bostäder och verksamheter. 

Detta skulle kunna resultera i att det behöver anordnas färre antal parkeringsplatser 

totalt inom området. 

• Den bebyggelse med lamellhus som kommunen föreslår på sin mark går att kombinera 

med underjordiska garagelösningar och den punkthusbebyggelse som Forskningshöjden 

föreslog i ansökan om planbesked lämpar sig inte alls för detta. Forskningshöjden anser 

därför att det parkeringsbehov som bebyggelsen skapar kan - och ska - ordnas inom 

respektive fastighet. Det noteras härvid också att studentbostäder har ett mycket mindre 

behov av parkering än vanlig bostadsbebyggelse. För Forskningshöjden är det i detta 

skede inte av intresse att ingå i en parkeringssamordning med övriga exploatörer. 

• Då kommunen strävar efter en samordnad parkeringslösning ser Forskningshöjden det 

dock som fullt möjligt att kunna samordna parkeringen för de bostäder och 

verksamheter som planeras inom Mandolinen 7. 

• Förslagsvis används de outnyttjade parkeringsplatser som finns inom Frödingshöjds 

bostadsområde för de bostäder som kommunen föreslår på sin mark. 

 

Byggrättsbeteckning och användning 

• Den befintliga byggnaden på Mandolinen 7 föreslås få utökade 

användningsmöjligheter med bestämmelserna BKS1 vilket betyder bostäder, kontor, 

universitet och forskning jämfört med markanvändningen i gällande detaljplan: kontor 

med teknisk anläggning laboratorium. Detta är positivt och ökar flexibiliteten för 

verksamheterna i byggnaden (bl.a. Karlstad Innovation Park). I detta tidiga skede av 

planprocessen ser vi det som lämpligt att utgå från att ytterligare bebyggelse inom 

Mandolinen 7 ges samma användning, BKS1. Den fortsatta planprocessen får utvisa vad 

som är lämpligt. 

• Utöver föreslagen bebyggelse föreslås delar av Mandolinen 7 ingå i områden med 

beteckningen BC, vilka omfattar ny bebyggelse mot Sommargatan och den nya 
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lokalgatan mot Frödingshöjd. Då det kan bli svårt att skapa byggbara ytor av dessa delar 

framstår det som naturligt att vissa fastighetsregleringar och markbyten kommer att bli 

nödvändiga vid planens genomförande. Det är positivt och kan bidra till en 

ändamålsenlig struktur för området. Forskningshöjden ser fram emot en dialog kring hur 

detta på bästa sätt kan göras i det fortsatta planarbetet. 

 

Övriga synpunkter 

• Inom Mandolinen 7 finns en underjordisk krigsbranddamm som använts som 

vattenreservoar i beredskapssyfte. Dess utformning och användning är okänd för 

fastighetsägaren. Om den går att utnyttja i utvecklingen av området utan att det i övrigt 

påverkar möjligheterna för Mandolinen 7 ställer sig Forskningshöjden positiv till detta. 

• I skogsområdet på Mandolinen 7 finns en stig mellan Klasmossevägen och 

Universitetsgatan som enligt kommunen bör utvecklas till ett GC-stråk. 

Forskningshöjden ställer sig positiv till detta men anser då att den ska planläggas som 

allmän plats. Med rätt utformning kan GC-stråket samordnas med angöring till ny 

bebyggelse inom Mandolinen 7. 

• I programmet anges att sammanhängande skogsområden ska bevaras för rekreation. 

Då skogspartiet på Mandolinen 7 nu föreslås omges av bebyggelse samt föreslås 

användas för parkering är det tydligt att kommunen inte anser att fastigheten har några 

naturvärden eller bör bevaras Forskningshöjden avser att under planprocessen i dialog 

med kommunen ta fram förslag på hur Mandolinen 7 kan utvecklas på bästa sätt, både 

för Forskningshöjden och för kommunen. 

 

Kommentar: 

1. Exploateringsgrad och exploateringstyp på Mandolinen 7 

Förslaget ändras efter fortsatt diskussion med ökad byggrätt inom Mandolinen 7. 

 

2.Parkeringar 

Förslaget ändras. Parkering ska lösas inom respektive fastighet (eventuellt med 

kompletterande samutnyttjande enligt planprogrammet.) 

 

3.Byggrättsbeteckningar och användning 

Föreslagen markanvändning BKPS
1
 bedöms i nuläget inte lämpligt inom hela 

fastigheten. Fortsatt prövning sker i kommande detaljplanearbete. Avtal om ett 

eventuellt markbyte mellan Kronoparken 1:1 och Mandolinen 7 utreds parallellt med 

kommande detaljplaneprocess. 

 

Övriga synpunkter 

Eventuell användning av krigsbranddammen utreds vidare i fortsatt planarbete. 

Föreslagna gc-stråk anslutna till det befintliga gc-nätet bör planläggas som allmän 

platsmark. Skogsområdet på Mandolinen 7 bedöms besitta ett visst bevarandevärde. 

Detta värde består främst i funktionen som länk mellan det stora skogsområdet väster 

om fastigheten och skogsremsan mot öster. Hur en lämplig länk integreras i ny 

exploatering utreds vidare i kommande detaljplanearbete. 

 

 

Naturskyddsföreningen 

Dagvatten 

Naturskyddsföreningen utrycker oro över behandlingen av dagvattnet. Den bäck som tar 

sin början norr om universitetet har blivit recipient för dagvattnet från stora delar av 

norra Kronoparken och har med tiden kommit att gräva ut en ravin som är två meter 

djup på vissa ställen. Planen tar erosionsriskerna i beaktning men 

Naturskyddsföreningen tycker att formuleringen ”i möjligaste mån” (avseende 
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fördröjning av dagvatten) är svag och att en ordentlig lösning av dagvattenproblemet 

bör få högsta prioritet innan planarbetet fortsätter. 

 

Skogsområde 

Vidare anger Naturskyddsföreningen att skogen inom planområdet inte har högt 

skyddsvärde. De påtalar vidare att skogen knappt används, men redan nu kunde göras 

mer attraktiv för både människor och andra arter och undrar därmed om en viss 

utglesning av skogen kan ske redan nu för att skapa en trevligare skog och därmed ett 

bättre underlag för ett framtida parkområde. 

 
Kommentar: 

Dagvatten 

Utifrån inkomna synpunkter om dagvatten har ändringar och kompletteringar 

gjorts i texten. Dagvattenhantering utreds vidare i kommande detaljplanearbete.  

 

Skogsområde 

Frågan om möjlig utglesning av skogen förs vidare till ansvarig enhet. 

 

 

Karlstads Studentkår 

Karlstad Studentkår ser positivt på utvecklingen med fler bostäder, samt stärkande av 

gång- och cykelvägar. Yttrandet påtalar otrygghet som upplevs i området. Önskemål 

framförs om samordning av de olika planer och utvecklingstankar som berör 

Kronoparken, för att skapa en sammanhållen och långsiktig vision för Kronoparken. 

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta fram en områdesplan för 

Kronoparken i syfte att skapa en sammanhållen vision för stadsdelen. 

Planprogrammet har baserats på en tidigare påbörjad Fördjupad översiktsplan för 

Kronoparken och ligger i linje med en strategisk utbyggnad av stadsdelen som 

helhet. 

 

 

Karlstads Universitet 

Universitetets övergripande uppfattning om planprogrammet är positivt, framförallt 

aspekterna med gröna inslag i miljön samt ett ökat antal trygga och säkra gång- och 

cykelvägar och möjligheten till positiva sociala effekter avseende ökad folkhälsa och 

ökad integration. Universitetet påpekar dock att det är viktigt att hyresnivåerna kan 

hållas på en rimlig nivå för studenter och att det därmed bör beaktas vilka krav som en 

kommande detaljplan ställer på utformningen av bostäderna (högre krav på exempelvis 

fasadmaterial måste då bli en avvägning mellan utseende, underhållskostnad samt 

produktionskostnad). 

 

Stadsbyggnadside och övergripande markanvändning sid 4 

Det är positivt att trygga och trivsamma miljöer för gående och cyklande skapas, då de 

flesta studenter förflyttar sig till fots eller på cykel. Nya GC-vägar inom området bör ha 

belysning för ett tryggt och säkert användande. 

 

Område P - Parkering sida 10 och Parkering sida 22 

Universitetet anser det viktigt att hålla hyresnivåerna på rätt nivå för studenter, så all 

utformning av boendemiljön i området som påverkar driftkostnaderna blir viktiga att 

belysa. Hinder för effektiv snöröjning eller sopning på parkeringsplatser kan vara en 

fördyrande omständighet och därför bör parkeringar utformas utan hinder (buskar, träd, 

kantsten mm) för snöröjning. Antalet p-platser påverkar byggkostnaden och därmed 

hyresnivåerna. Det är därför viktigt att göra rätt avväganden mellan behovet och 
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kostnaden. Fundering lyfts om ett undantag från gällande parkeringsnorm kan 

övervägas avseende studentlägenheterna? 

 

Område BKS -bostäder. kontor. universitets- och forskningsändamål sida 12 

Vid terminsstart, tentamenstillfällen samt vid större arrangemang vid universitetet så 

ökar efterfrågan på p-platser till en sådan nivå, att efterfrågan ibland överstiger antalet 

tillgängliga p-platser. Detta kan då upplevas som ett problem för studenter, besökanden 

och personal vid universitetet. Vid dessa tillfällen är det inte lämpligt att hänvisa 

ytterligare parkeringsbehov till universitetsområdet. 

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att rimliga hyresnivåer ska eftersträvas, men 

inte bör ställas emot krav på boendekvalitet och en attraktiv stadsutveckling. 

Utmaningen ligger i att förena olika krav för en ansvarsfull lösning. 

Stadsbyggnadside och övergripande markanvändning 

Belysning på gång- och cykelväg hanteras i genomförandeskedet. Avsikten är att skapa 

trygga och säkra gång- och cykelstråk varvid belysningen är viktig. 

 

Område P - Parkering  

Varianter av markanvändning som inte behandlas i kommunens gällande 

parkeringsnorm, såsom studentbostäder, kräver att parkeringssituationen utreds vidare 

i kommande planprocess. En medveten gestaltning av utemiljön är viktig för 

boendekvalitet, stadsbild och hållbarhet och ska uppfylla praktiska behov och 

skötselkrav.  

 

Område BKS -bostäder. kontor. universitets- och forskningsändamål  

Förslaget ändras och hänvisar inte till eventuellt samnyttjande av parkeringsplatser 

inom universitetsområdet.  

 

 

KBAB 

KBAB äger och förvaltar fastigheterna Mandolinen 2-4 på Frödingshöjd. Efter att ha 

tagit del av planprogrammet har de följande synpunkter.  

 

· Det är värdefullt att tomten kring vattentornet planläggs. KBAB har intresse av att 

kunna få till bostäder i den norra delen närmast Frödingshöjd. Kan tillåten bygghöjd 

ökas från 5 våningar till 6-8 vore det bra. Plats finns för ytterligare ett hus längs 

Klasmossevägen mitt emot P-däcket utan att naturstråket försvinner. Fokus i planen bör 

annars ligga på byggande längs den nya förbindelsegatan. Att försöka göra 

Sommargatan till en stadsgata känns tveksamt. Det är även svårt att se lägena längs 

Sommargatan som attraktiva. Söder om gatan är det för trångt och norr om gatan ger det 

norrläge för balkonger och uteplatser vid genomgående lägenheter. Studentboende är i 

så fall boendealternativet. 

· Förbindelsevägen mellan Frödingshöjd och Sommargatan känns logisk, men vissa 

begränsningar behöver nog göras för genomfartstrafik till- och från Frödingshöjd. 

Kanske bör det ordnas farthinder och trafikregleringar. Att ansluta parkeringar till den 

nya gatan sänker farten. Det finns risk för stopp på Sommargatan vid vänstersväng. 

· Parkeringar till området föreslår vi nås från den nya gatan i huvudsak. Att dra in bilar 

via Stora Enso känns tveksamt och svårt att förstå för boende och besökare. Byggrätten 

kan då även ökas för Mandolinen 7 

· Vattentornet kan få en mer styrande roll i planen, kanske genom att vara en 

förbindelspunkt för gående, cyklar och bilparkering till vattentornsaktiviteter och 

boende/besökare. 
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· Det finns i planen beskrivning om att anordna parkmiljöer på bägge sidor om 

Sommargatan och det skulle vara ett välkomnande inslag i entrén mot universitetet. 

Kanske kunde man ha några inslag av trevliga parkdammar som även kopplas ihop och 

blir fördröjningsdammar för dagvatten. 

 

Kommentar: 

Utifrån en fördjupad höjdstudie bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att ny 

bebyggelse i planområdets nordöstra del kan tillåtas uppföras i upp till åtta 

våningar. För att värna vattentornets symboliska värde som landmärke samt dess 

samhällshistoriska dito har utgångspunkten i planarbetet varit att medvetet bevara 

denna auktoritära symbol och låta stadsdelens siluett värnas. Därmed har 

bebyggelseförslagens höjd medvetet hållits nere. Dessa stadsbyggnadsprinciper 

anses viktiga att ta hänsyn till när byggnadshöjd regleras vid fortsatt 

detaljplanering. 

Ytterligare exploatering längs Klasmossevägen bedöms inte lämpligt utifrån 

områdets natur-, rekreations- och karaktärsknutna värden. 

Synpunkter på utformning av lokalgata, parkdammar samt platsen vid vattentornet 

noteras. Avsikten är att platsen runt vattentornet får en mer publik karaktär, 

integrerad i skogs- och parkområdet, med fokus på rekreation och att öppna 

dagvattenlösningar kan integreras i grönområdet. 

Förslaget har avseende parkering ändrats. Parkering ska lösas inom respektive 

fastighet (eventuellt med kompletterande samutnyttjande enligt planprogrammet.) 

 

 

Skanova 

Skanova påtalar att de har markförlagda teleanläggningar inom planområdet och 

önskar så långt som möjligt behålla dessa i nuvarande läge för att undvika olägenheter 

och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter de att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

Kommentar: 

Skanovas önskemål är noterat. Om en framtida exploatering av området kommer 

att kräva flytt av Skanovas ledningar kommer detta att påtalas i detaljplanearbetet 

tillsammans med följande kostnadsansvar. 

 

 

Boende Valthornsgatan 

Boende på Valthornsgatan med fastigheter norrut mot Höstgatan har följande 

synpunkter: Vi vill behålla vår skogsmark, då denna ger lekmöjligheter för barn och 

naturlig avskärmning. Att man vill rensa och snygga till på denna/delar av denna yta 

och eventuellt göra parkmark av en del av marken kan bli bra. Vi vill i första hand inte 

ha bostäder på denna sida av Höstgatan. Skulle det ändå bli byggande så är det låga 

byggnader som gäller nära Höstgatan. 

 

Samlad kommentar följer yttrande nedan. 
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Boende Valthornsgatan 

Undertecknande fastighetsägare vid norra delen av Valthornsgatan i samfälligheten 

Kronoskatten har tagit del av planer för bebyggelse på södra sidan av Sommargatan 

och vill därför redan i tidigt skede framhålla sina kritiska invändningar mot den 

planerade bebyggelsen. De anser: 

- att det smala grönområdet längs Sommargatan, med höga tallar och fågelliv, bör 

utvecklas som park istället för att bebyggas. Det finns områden i närheten som lämpar 

sig bättre för bebyggelse. 

- att det är undermålig resursanvändning att flytta helt nyligen nedlagda 

fjärrvärmekulvertar längs Sommargatan. Åtgärden innebär dessutom omfattande 

störning av framkomlighet längs en mycket trafikerad led som är central för 

verksamheten vid universitetet. 

- att skador på fastigheterna längs norra Valthornsgatan till följd av markarbeten 

nedanför slänten är oundvikliga, eftersom byggnadsarbetet måste ske nära parhus vars 

plattor vilar på sprängsten och som redan idag drabbas av sprickor och sättningar. 

 

Slutligen tror vi att bebyggelse på södra sidan av Sommargatan allvarligt kommer att 

minska värdet i våra fastigheter, vars attraktivitet till stor del består i att baksidan är 

insynsfri trots att Valthornsgatan, som område betraktat, är tätt bebyggd. 

 

Samlad kommentar: 

Planprogrammet avser att bevara en större sammanhängande del av skogsområdet 

i den norra delen av planområdet. Avsikten är att skapa möjlighet att utveckla 

delar av detta område till park med lekmöjligheter anpassade till platsens 

karaktär. Detta för att skapa bättre rekreativa vistelsemiljöer för hela områdets 

boende i alla åldrar.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer ytan söder om Sommargatan som lämplig för 

bebyggelse. Exploatering av ytan kräver flytt av ett ledningspaket och bedöms bli 

aktuell först på längre sikt i samband med reinvesteringsbehov i den tekniska 

infrastrukturen. Även med ny bebyggelse ska en avskärmande trädridå bevaras i 

sluttningen mot befintliga bostäder på Valthornsgatan. Att utveckla ytan som park 

anges som ett alternativ i planprogrammet.  

Lämplig byggnadshöjd söder om Sommargatan bedöms vara 2-5 våningar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att nämnda fastighetsvärden påverkas 

negativt av planprogrammets genomförande. Innan en eventuell byggnation kan 

påbörjas måste ett bygglov utfärdas av stadsbyggnadsnämnden. I bygglovsansökan 

granskas bland annat påverkan på omkringliggande fastigheter. Byggherren 

ansvarar för att omkringliggande fastigheter inte kommer till skada under 

byggtiden. 

 

 

Medverkande tjänsteperson 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 

2016-07-21 av stadsbyggnadsarkitekt Mia Börjesson och Daniel Nordholm. 


