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INLEDNING 
Detaljplanearbetet inleds med detta program som nu är aktuellt för samråd. Programmet redovisar 
syfte, beskriver områdets förutsättningar och tar upp vilka frågor som behöver lösas under detaljplane-
processen. Programsamrådet syftar till att i ett tidigt skede informera och få in synpunkter på områdets 
användning. Förslaget till program är ute på samråd mellan den 3 maj och den 24 maj 2010. 
 
BAKGRUND  

Planeringens syfte 
Syftet är att pröva möjligheten att planlägga för byggande av bostäder. Området saknar idag 
detaljplan.  

Beslut om planläggning 
Den 23 maj 2007 gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta 
detaljplan för del av södra Grava 1:1. 
 
 



 
 

Geografiskt läge och planavgränsning 
Planområdet är beläget i Grava, norr om Skåre, cirka 10 km norr om Karlstad. Området ligger mellan 
Fruktvägen och Lindtjärn. Planområdet omfattar cirka 5 hektar. 
 

 
Planområdet 

Planförhållanden 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan tas Grava norr om Skåre upp under ”Tätortsnära områden på landsbygden 
kring Karlstad”, som ett område med starkt bebyggelsetryck. ÖP:s inriktning är 
”Bebyggelsekompletteringar inom den tätortsnära zonen bör ske först efter planmässiga överväganden 
beträffande områdets utvecklingsmönster i ett helhetsperspektiv”.  

Detaljplan 
Planområdet är inte planlagt. Området ligger mellan två detaljplanelagda områden, nämligen Stodene 
och Grava Södra. 

Miljöbedömning 
Kommunens bedömning är att den aktuella planens genomförande inte medför någon risk för 
betydande miljöpåverkan.  
 
DET AKTUELLA FÖRSLAGET (se programskissen) 

Markdisposition – bebyggelse - trafik och natur 
En ny entré till området föreslås genom att ansluta trafiken från Fruktvägen i söder. Den nya gatan 
inom planområdet delas i tre sk säckgator. En ny GC-väg (gång- och cykelväg) kopplar ihop det nya 
bostadsområdet med Fruktvägen och Gåsörtsvägen. Nya bostäder föreslås till friliggande villor i  
1 - 1 1/2 våningar. Tomtstorlek kan variera mellan 1 000 - 2 000 m2 och husstorleken är jämförbar 
med de två fastigheter som redan finns inom planområdet. Programskissen ger plats för ca 15 hus. 
Husen kommer ligga på ett avstånd av ca 80 m från Lindtjärn. Tomtgränsen kan dock ligga närmre 
tjärnen men får inte bebyggas. För att behålla sikten från Fruktvägen mot Lindtjärn skapas en 
”korridor” mellan de olika bostadsområdena. På grund av buller från Fruktvägen kommer ett ca 30 
meter brett stråk, som ej får bebyggas, att skapas. Likaså begränsas byggmöjligheten i öster av buller 
från Skårevägen. I skissen finns ett gångstråk markerat i väster för att göra det möjligt att nyttja 
skogen. Inom planområdet gäller strandskydd, 100 m från Lindtjärn. Planen föreslår att strandskyddet 
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upphävs för kvartersmark inom området. Den befintliga naturen längs stranden tillgängliggörs och 
utvecklas för människor och djur.  
 

 
Programskiss 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Området idag 
Marken består av jordbruksmark som sköts av markägaren. Planområdet består i huvudsak av plan 
åkermark med nivåer mellan ca +48,8 och 49,6 möh1. Marken sluttar något ner mot tjärnen. Det finns 
två fastigheter i områdets nordöstra hörn med hus uppförda under 2007. I nära anslutning, norr om 
planområdet finns bebyggelse av äldre småhus och scouternas föreningsstuga ”Solliden”. Trafiken till 
detta område matas in från Skårevägen via Gåsörtsvägen.  

Markägoförhållande 
Marken inom planområdet är till största delen i privat ägo. Övrig mark ägs av kommunen. 

                                                 
1 Meter över havet 
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Geotekniska förhållanden och radon 
Marken består i huvudsak av sand och därefter mo-mjäla-silt. Lindtjärn är en gammal geologisk rest 
av Klarälven och följer dess nivåer vid höga vattenflöden. Området är inte undersökt vad gäller 
förekomst av ev markradon. Det finns inte hellre någon misstanke inom kommunen att det skulle 
finnas några förekomster av radon. 

Miljökvalitetsnormer 
Planen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 

Teknisk försörjning 
Ledningar för vatten, avlopp finns att ansluta från det befintliga nätet i området. I dagsläget finns inte 
Södra Grava med i Karlstads Energis utbyggnadsplaner för fjärrvärme. Det kan dock finnas möjlighet 
för utbyggnad av fjärrvärme i framtiden. 

Trafik  
De vägar som anknyter till området är Fruktvägen, Gåsörtsvägen och Skårevägen. Väg 62, mellan 
Forshaga och Karlstad, ligger på ett avstånd om ca 400 m från planområdet. En GC-väg passerar längs 
planområdets östra sida. Det är ca 500 meters avstånd till busshållplats som trafikeras av linje 8 som 
går från Karlstads centrum till Grava kyrka.  

Buller  
Den sammanlagda trafiken på väg 62, väg 721 (Skogaholmsvägen) samt Fruktvägen bidrar med visst 
buller. Detta får studeras vidare i den fortsatta detaljplaneprocessen. 

Service 
Inom Stodene finns förskola, låg- och mellanstadieskola samt fritidshem. Närmaste livsmedelsaffär 
finns i Skåre centrum där även post, apotek och vårdcentral mm finns. 

Rekreation och friluftsliv 
På fastigheten Södra Grava 1:8, ”Solliden”, finns en fotbollsplan som brukar användas av scouterna 
och andra barn i området. Lindtjärn fungerar idag som ett rekreationsområde och utflyktsområde för 
de närboende och för scouternas aktiviteter. Det finns också möjlighet att ta en promenad i 
närområdet. Skogen erbjuder även möjlighet till lek. 
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PROGRAMSAMRÅD 
 
Sakägare, närboende och andra intresserade är välkomna att lämna synpunkter på programmet. 
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen, senast den 24 maj. 
Efter eventuella justeringar ska programmet godkännas av Stadsbyggnadsnämnden. Det godkända 
programmet ska sedan ligga till grund för den fortsatta planeringen.  

Frågor, idéer eller synpunkter på detta program?  
Kontakta gärna: 
Karolina Norlin, stadsbyggnadsplanerare tel 054-29 54 20, e-post karolina.norlin@karlstad.se 
Nynke De Jong, stadsbyggnadsarkitekt tel 054-29 54 84, e-post nynke.dejong@karlstad.se 
 
Skriftliga synpunkter skickas till: 
e-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
 
adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 651 84 KARLSTAD 
 
Senast fredagen den 24 maj 2010 vill vi få in Era synpunkter! 
 



Tillägg  
till Programhandling för Detaljplan för del av södra Grava 1:1 
 
ATT STUDERA VIDARE I EFTERFÖLJANDE DETALJPLANEARBETE 

• Översvämningsrisken i området utreds 
• En kompletterande undersökning av geotekniska förhållanden  
• Bullerberäkningar i området, inte bara för de närmaste vägarna utan även för järnvägen och 

väg 62. Det är viktigt att ta hänsyn till den prognostiserade trafikförändringen.    
• Trafiksäkerheten bör ses över vad gäller övergångställe, kopplingar i GC-vägnätet 
• Markens tidigare användning och ev förekomster av föroreningar och markradon studeras 
• Lindtjärns status bör studeras vidare 

 
 
 

Se vidare Samrådsredogörelse, daterad 2010-11-26 
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