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Bakgrund och syfte 
Sedan ett antal år tillbaka har önskemål funnits att komplettera bebyggelsen norr om Jägartorpet med 

fler bostäder. Avsaknaden av kommunalt vatten och avlopp samt lämplig tillfartsväg har inte gjort 

planläggningen möjlig. 

I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Norra Infarten har vatten- och avloppsledningar 

anslutits till fastigheterna i området och det finns kapacitet för ytterligare ett antal hushåll. 

Syftet med planprogrammet är att uttrycka kommunens ambitioner och avsikter för området mellan 

Jägartorpet och Järpetavägen (Karlberg) och i tidigt skede informera om och samla in synpunkter på 

områdets framtida användning. Förutsättningar och förslag till riktlinjer för kommande detaljplanearbete 

anges i programmet.  

Beslut om planläggning 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick redan 2006 uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheterna 

Järpetan 1:32, 1:73 och 1:80, men planarbetet genomfördes aldrig på grund av VA-situationen i området 

och brist på lämplig tillfartsväg till fastigheterna. I januari 2010 fick stadsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att planlägga för gång- och cykelväg och avsikten var att även pröva möjligheten att komplet-

tera befintlig bebyggelse längs Norra Infarten mellan Jägartorpet och Järpetavägen/Karlberg. Tillgäng-

ligheten till de obebyggda fastigheterna i östra delen av området gick inte heller då att lösa på ett till-

fredsställande sätt inom befintlig fastighetsstruktur, och detaljplanen genomfördes endast för gång- och 

cykelvägen och området väster om Norra Infarten. Innan planarbetet på nytt kunde tas upp fick fastig-

heten 1:31 förhandsbesked och bygglov. För fastigheterna Järpetan 1:21, 1:73, 1:32 och 1:80 har plan-

arbetsavtal upprättats under 2011. För stora fastigheter där så anses lämpligt prövas möjligheten att göra 

avstyckning för ytterligare bostäder. För dessa kommer planavgift att tas ut i samband med bygglov. 

Detta planprogram redovisar förslag till tillgänglighet till de obebyggda fastigheterna i östra delen av 

området samt anger förutsättningarna för etablering av ny bebyggelse inom planområdet.  

Planområdet 

Planområdet, som omfattas av ett ca 7 ha stort område, 

ligger på östra sidan av Klarälven, norr om Färjestad 

och Jägartorpet, ca 6 km från Karlstads centrum.  

Befintlig bebyggelse inom området är belägen på en 

västersluttning öster om Norra infarten. Byggnaderna 

ligger glest på stora tomter (1000 m
2
 – 10 000 m

2
) 

vilket ger området dess karaktär av övergång mellan 

stad och land. I den östra delen av planområdet, som 

begränsas av den branta bergssluttningen vid Järpeta-

berget finns endast bebyggelse längst i söder i form av 

komplementbyggnader.  

Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Inom planområdet finns två stycken samfälligheter, en 

för väg (s3) och en för grustag, stenbrott (s4). Delä-

gande fastigheter i båda samfälligheterna är Järpetan 

1:14, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32 och 1:67. Områdets östra 

delar genomkorsas av ledningsrätt som tillhör Fortum 

Distribution. 

 

 

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
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Strandskydd 

Västra delen av planområdet omfattas av strandskydd om 100 m från Klarälven (blå markering på 

kartan nedan). För etablering av bebyggelse inom strandskyddat område krävs upphävande av strand-

skyddet. Omfattning och motiv för detta hänförs till fortsatt arbete med detaljplanen. 

Planförhållanden 

I kommunens utställningsförslag till översiktsplan 2012 anges 

att viss komplettering kan ske inom området, enligt antagen 

fördjupning av översiktsplanen. 

En fördjupning av översiktsplanen antogs av kommunfull-

mäktige i januari 2010. Riktlinjerna i denna var att ny bebyg-

gelse bör kunna etableras inom området mellan Jägartorpet 

och Järpetavägen under förutsättning att gång- och cykelväg 

byggs längs Norra Infarten, att området kan anslutas till 

kommunalt vatten och avlopp, att den nya bebyggelsen anpas-

sas till 50 m från hästverksamheten inom Järpetan 1:67 så att 

denna kan fortgå, samt att karaktären på området utgör en 

övergång mellan stad och land med bebyggelse på stora tomer 

(minst 1200 m
2
).  

Detaljplaner som angränsar till planområdet finns från oktober 

2003 för Jägartorpet i söder och från februari 2011 för gång- 

och cykelväg längs Norra Infarten i väster.  

 

Kulturmiljöutredning 

I samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Järpetan och Tollerud gjorde Värm-

lands Museum en kulturmiljöutredning på uppdrag av kommunen. 

Naturinventering 

Teknik- och fastighetsförvaltningens natur- och parkenhet har i samband med FÖP-arbetet inventerat 

vegetationen i området. 

Förutsättningar 

Landskap och bebyggelse  

Södra Järpetan ligger nära Klar-

älven ca 3 km norr om E18 och 

ca 6 km från centrum. All mark i 

området är i privat ägo. Området 

uppvisar en stor variation på 

byggnadernas utformning, stor-

lek och material. Många av hu-

sen ligger på berg på stora tom-

ter (1000 m
2
 – 10 000m

2
). Några 

bostadsfastigheter är betydligt 

större, men innehåller då delar 

av den branta bergssluttningen i 

öster. Tre fastigheter i östra de-

len av planområdet är helt obe-

byggda. Många av tomterna är 

bevuxna med träddungar med 

bland annat tall och ek. De obe-
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byggda fastigheterna i öster består till stor del av skog som växer i bergssluttningen. Från bostadslägena 

i västra delen av planområdet har man vackra utblickar över Klarälven. Befintlig bebyggelse består av 

11 bostadshus och ett 20-tal tillhörande komplementbyggnader. Bostadshusen utgörs av en- och tvåvå-

ningshus. Öster om planområdet reser sig berget brant och utgör en skarp gräns mot skogsområdena 

inom närströvområdet Tyrterrängen.  

Kulturmiljö 

Den kulturmiljöutredning som togs fram i sam-

band med arbetet med fördjupningen av över-

siktsplanen visar att det inom planområdet finns 

två formlämningar (RAÄ 24 och 28), ett möjligt 

boplatsläge (obj 16) samt tre kulturhistoriskt 

intressanta fastigheter (obj 20, 21 och 22). I 

gränsen mot kommunens skogsfastighet i öster 

(utanför planområdet) finns ett antal gränsstenar.  

RAÄ 24 är en fyndplats för depåfynd från brons-

åldern det s.k. Hjerpetanfyndet. Vid RAÄ 28 lär 

finnas en fornlämningsliknande lämning, som 

dock inte återfanns 1988.  

Kulturhistoriskt intressanta fastigheter utgörs av 

Järpetan 1:79, 1:31, 1:29 och 1:30. På fastigheten 

1:31 har fastighetsägaren fått förhandsbesked och 

bygglov. Smedjan/garaget som tidigare tillhörde 

fastigheten 1:30 köptes upp av kommunen och 

revs i samband med utbyggnaden av gång- och 

cykelvägen. På fastigheterna 1.29 och 1:30 finns 

bostadshus från tidigt 1900-tal. Husen är tidsty-

piska med brutna tak belagda med tegel. Bakom 

husen finns mindre ekonomibyggnader. De stora 

tomterna med fruktträd på gräsmattorna är också tidstypiska. På fastigheten Järpetan 1:79 finns ett 

falurött timrat bostadshus i 1½ plan. Huset har sadeltak med lertegel och putsad skorsten med utkrag-

ning. Gården är en av de äldre i området, som trots sentida takkupa och större utbyggnad mot sydväst 

anses ha ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden är mycket påtaglig när man närmar sig Järpetan från 

söder. 

 

 
Bebyggelse med kulturhistoriska värden 

 

Fornlämningarna med omgivande fornlämningsområde är skyddade enligt kulturminneslagen och 

Länsstyrelsen beslutar om vilka villkor som ska uppfyllas om exploatering ska tillåtas i närheten till 

kända fornlämningar.  

 

Den utpekade bebyggelsen och dess tomter bör värnas i den framtida planeringen. 
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Vägar, GC-vägar  

Från Norra Infarten (väg 727) finns inom planområdet 10st angöringsvägar till befintliga bostadsfastig-

heter. Två fastigheter i norr och två i söder har gemensam infart.  

Gång- och cykelväg håller på att byggas längs Norra Infartens östra sida, vilket innebär att angöringsvä-

garna till befintliga fastigheter inom planområdet korsar gång- och cykelvägen. 

Kollektivtrafik och service 

Karlstadsbuss linje 6 och Värmlandstrafiks linje 601 passerar längs Norra Infarten förbi området. Håll-

platser finns vid Jägartorpet i söder (50 - 300m) och vid Järpetavägen/Klaraberg direkt norr om området 

(100-300m).  

Butiker och vårdcentral finns närmast vid Ruds centrum (2.5 km). Förskolor, låg- och mellanstadiesko-

lor finns inom Färjestad (2,5 km). 

Natur och vegetation 

Grönstrukturen i området fyller många viktiga ekologiska funktioner. Vegetationen har stor betydelse 

inte bara för människor, utan även för den biologiska mångfalden, för dagvattenfördröjning, luftmiljö 

och klimat. Bergsbranten med sin kompakta vegetation har ett stort värde för området. Här växer 

hällmarkstallskog med inslag av ek och en. Generellt finns här höga naturvärden som dels består av 

själva branten med knotiga tallar och dels av beskuggade lodytor med moss- och ormbunksbeklädda 

stenar och block. Även trädridån på den plana marken nedanför branten är viktig för att behålla växtbe-

tingelserna i sluttningen. I planområdets nordöstra del finns vegetation med bl.a. hassel som betingar ett 

större värde än lövvegetationen längre söderut. Under hösten 2011 har sly och unga lövträd i anslutning 

till bergssluttningen röjts bort. Inom den bebyggda sluttningen mot Norra infarten finns dungar med tall, 

ek och en som utgör delar av trädgårdstomterna i området. Dessa har stor betydelse för landskapsbilden 

och för områdets karaktär. 

Rekreation 

Öster om planområdet finns Tyrterrängen – ett kommunägt skogsområde som utgör ett av Karlstads 

mest frekventerade närströvområden. Där finns orienteringsklubbens klubbstuga och många stigar, 

varav några stycken genomkorsar planområdet i öster. 

Jordbruk och djurhållning 

Planområdet gränsar i norr dels till jordbruksmark tillhörande fastigheten 1:71, och dels till fastigheten 

1:67 där det finns verksamhet med travhästar. Travträningsbanan gränsar direkt till planområdet i dess 

östra delar.  

Geologi och geoteknik 

Jordartskartan visar att västra och östra delen av planområdet består 

av berg (röd färg på kartan) och mellan bergspartierna finns ett om-

råde med lera (gul färg). En geoteknisk utredning som tagits fram för 

fastigheterna Järpetan 1:32 m.fl. visar att sedimenten överst består av 

1-1.5 m siltig torrskorpelera och därunder 3-4 m medelfast siltig lera. I 

de undre lerlagren finns inslag av sand. Leran underlagras av fast 

friktionsjord, siltig, sandig morän på berg. 

Den naturligt lagrade jorden är mycket flytbenägen vid vattenöver-

skott och/eller mekanisk påverkan. Den är också mycket tjälfarlig.  

Inom det aktuella området finns lera som kan ge upphov till konsoli-

deringssättningar. Bedömningen görs att leran kan belastas med viss 

spänningsökning innan större sättningar utbildas.  

Södra

Järpetan

1
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp,  

I samband med utbyggnaden av gång- och cykelvägen har kommunalt vatten och avlopp anslutits till 

fastigheterna längs vägen. På grund av begränsningar i ledningssystemet nedströms inom Färjestad kan 

endast ett begränsat antal nya etableringar tillåtas i området. Med utgångspunkt från angivna tomtstorle-

kar kommer förtätning ändå att kunna ske inom hela planområdet.  

 

Dagvatten, översvämningsrisk 

Avrinningsområdet sträcker sig från Järpetaberget till Klarälven och omfattar ett ca 300 m brett område 

vars högsta punkt ligger på 85 m och lägsta på 48 m. Vattnet från bebyggelsen i väster rinner direkt ner 

mot Klarälven via dike längs Norra Infarten, medan vatten från bergssluttningen rinner söderut via 

befintligt dike i östra delen av området. Dagvattenutredning har tagits fram och den visar att det inom 

den västra delen av planområdet går att avleda och fördröja dagvatten i ett makadamdike, medan det i 

den östra delen av planområdet inte räcker att avleda och magasinera vatten från det östra området utan 

man måste även göra ytterligare fördröjningar i form av magasin, dagvattenkasetter och/eller öppet dike 

eller ledning.  

Inom planområdet finns ingen risk för översvämning från Klarälven med undantag för infarten till 

fastigheten längst i söder. Dagvattensituationen vid 100-årsregn har utretts som en fördjupad dagvatten-

utredning. Avrinning från skogsområdena i öster påverkar främst planområdets östra delar som kan 

översvämmas vid stora regnmängder. Även i planområdets sydvästra del kan ansamling av regnvatten 

ske på grund av för liten kapacitet på trummor under Norra Infarten. Eventuell påverkan på stabiliteten 

vid utlopp i Klarälvens strandområden måste utredas ytterligare.  

 

Värme 

Någon fjärrvärme finns inte utbyggd till planområdet 

 

El  

Fortum är elleverantör inom området. 

Miljöförhållanden 

Buller 

Trafiken på Norra Infarten påverkar planområdet negativt med tanke på buller och luftföroreningar. 

Vägen har idag en hastighet om 50 km/tim, men avsikten är att hastigheten ska höjas när gång- och 

cykelvägen är fullt utbyggd. Bullerutredning har tagits fram för hastigheterna 50 respektive 70 km/tim. 

Avståndet till ny bebyggelse inom planområdet ska anpassas till den hastighet som vägen avses ha. 

Frågan klargörs i programsamrådet. 

 

Hästar 

Hästverksamhet finns på fastigheten Järpetan 1:67 som ligger nordost om planområdet. Verksamheten 

har tillstånd för 20 hästar även om man idag endast har ett fåtal travhästar inom fastigheten. Närmast 

planområdet finns travträningsbana. Stall och gödselhantering finns på större avstånd än 150 m från de 

områden där bebyggelse kan komma att etableras. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Järpetan och Tollerud (FÖP Järpetan) fastställdes ett avstånd på 

50 m mellan hästar och ny bebyggelse grundat på Boverkets dåvarande rekommendationer om skydds-

avstånd. Sedan FÖP:en antogs har Boverket kommit ut med en vägledning för planering för och invid 

djurhållning (rapport 2011:16) som ger kommunen möjlighet att avgöra skyddsavståndet. Vägledningen 

lägger inte fast några rekommenderade skyddsavstånd utan innehåller ett resonemang kring hur förhål-

landena på platsen och i närområdet ska utgöra grund för hur djurhållningen ska beaktas i planläggning-

en. Man konstaterar att enbart skyddsavstånd inte är ett bra sätt att hantera planeringskonflikter och att 

det finns alternativa möjligheter att åstadkomma godtagbar samexistens mellan djurhållning och be-

byggda miljöer. Verksamhetens (djurhållningens) art och omfattning måste beaktas, t ex att fler djur ger 
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större påverkan, att bebyggelse som ligger i vindriktningen från djurhållningen påverkas mer än annan 

bebyggelse, och att vegetation kan utgöra skydd mot störningar. 

 

I vägledningen redovisas också några domstolsutslag. I fall som kan bedömas jämförbara med förhål-

landena i Järpetan har Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, uttalat att lokala förhållanden kan medföra att 

betydligt kortare avstånd än tidigare rekommendationer kan tillämpas. Nacka tingsrätt, Miljödomstolen, 

har i en dom konstaterat att hästallergen faller lokalt kring hästen och att man på ett mycket kort avstånd 

från stall och hagar knappt finner mätbara spår av allergen. Detta tillsammans med förhärskande vind-

riktning, områdets karaktär och läget i utkanten av detaljplanerat område gör att det fanns skäl att medge 

ett tillstånd avseende hästhållning med 16 hästar. 

 

I samband med planer på att bygga bostäder i närheten av travbanan i Karlstad har kommunen hösten 

2011 tillsammans med exploatören låtit utföra en mätning av allergenspridning från travbanan (Sprid-

ning av hästallergen vid Färjestadstravet i Karlstad, IVL 2011). Mätare placerades i två av stallarna samt 

på en plats 50 meter från närmaste hästhage och drygt 100 meter från stallbyggnaderna. I stallarna vid 

travbanan vistas normalt mer än 100 hästar, och hagarna används dagligen av ca 20 hästar. Stallarna och 

hagarna ligger söder till sydost om mätpunkten. De halter som uppmättes var mycket låga – med högsta 

halt 0,34 U/m
3
 (Units per kubikmeter). Beräkningar utifrån mätningarna visar att vid korttidstillfällen 

med hög halt av hästallergen kan halten vid mätpunkten uppgå till ca 2 U/m
3
. I tidigare studier har 6 

U/m
3
 angetts som gräns för vad särskilt känsliga människor tål att utsättas för. 

 

För Södra Järpetan gäller att den rådande vindriktningen kommer från sydväst. Som skydd mot damm 

och eventuella allergener föreslås att ny bostadsbebyggelse söder om hästverksamheten placeras minst 

15 m från hästverksamhetens fastighetsgräns. En del av denna skyddszon ska utgöras av träd- eller 

buskvegetation.  

 

Jordbruk 

Störningar från jordbruksverksamheten i norr är mycket begränsad. 

 

Föroreningar 

Inga kända markföroreningar finns i området. 

 

Förslag 

Bebyggelse och kulturmiljö 
Exploatering inom Södra Järpetan ska ske på ett sådant sätt att områdets karaktär i form av ”övergång 

mellan stad och land” i möjligaste mån kan behållas. Förtätning ses möjlig på befintliga fastigheter 

under förutsättning att lämpliga bostadstomter kan etableras. Ny bebyggelse ska placeras med luftighet, 

gärna i form av varierande storlekar på byggnader och tomter. För att anpassas till den befintliga bebyg-

gelsen längs Norra Infarten bör ny bostadstomt där vara minst 1000m
2
, medan den i östra delen kan vara 

något mindre. Byggnaderna föreslås få vara max 2 våningar.   

 

Hänsyn till kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressant bebyggelse i södra delen av planområdet ska tas. 

Ingen ny bebyggelse får etableras framför utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

 

För att genomföra exploatering bör samverkan ske mellan berörda fastighetsägare.  

Tillgänglighet 

Angöringsväg och trafik 

Tillgänglighet till ny bebyggelse i områdets östra delar tillskapas via en ny väg (gemensamhetsanlägg-

ning) för angöring till nya bostäder inom fastigheterna Järpetan 1:21, 1:72, 1:73, 1:32, 1.80 och 1:30. 
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Alternativt kan avstyckningar av fasigheterna 1:72 respektive 1:30 få gemensam infart med huvudfas-

tigheten. Angöringsväg till avstyckning av övriga fastigheter inom området skall ske via befintliga 

tillfarter till fastigheterna. Detta innebär att antalet infarter inom planområdet blir lika många som idag.  

Antalet trafikrörelser på den nya angöringsvägen i anslutning till Norra Infarten och GC-vägen är bero-

ende av hur många bostäder som etableras inom området vilket innebär ca 40-60 fordon/årsmedel-dygn. 

 

GC-väg 

Gång- och cykelväg finns längs Norra Infarten. Inga gång- och cykelvägar föreslås i anslutning till den 

nya bebyggelsen.  

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Anslutning skall ske till befintlig VA-ledning vid Norra Infarten. 

 

Dagvatten 

Förutsättningarna för infiltration i områdets östra delar är dåliga, vilket gör det nödvändigt att anordna 

fördröjning av dagvattenflödet.  Dagvatten som på ett naturligt sätt har infiltrerats i naturmark kommer 

inte att ha samma förutsättning efter en exploatering. Exploatering inom området innebär att ytor kom-

mer att hårdgöras. Inom de delar av planområdet som har dålig genomsläpplighet skall fördröjningsma-

gasin anläggas för att ytavrinningen. 

Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledning antingen genom självfall om det är möjligt eller 

genom pumpning.  

 

100-årsregn 

Området i öster är en del av ett större avvattningsområde som utgörs av bergsbranten och skogsområ-

dena i västra delarna av Tyrterrängen. I samband med planering för bebyggelse ska hänsyn tas till 100-

årsregn och de vattenmängder som kan uppstå vid ett sådant regn. Dagvatten från ett sådant regn måste 

avledas via markytan, sk flödesstråk. För planområdet måste flödesstråk anges och nya fastigheter 

höjdsättas så att marken lutar mot flödesstråket. Nya byggnader skall placeras på ett sådant sätt att de 

inte översvämmas vid 100-årsregn.   

 

El 

Fortum är elleverantör i området. Nya nätstationer kan komma att behöva byggas. 

Karlstads Stadsnät har för avsikt att samförlägga ny kanalisation för bredbandsanslutning till nya tomter 

inom området där så är möjligt. 

 

Uppvärmning 

Uppvärmning av bostäder förutsätts ske med det bästa ur miljösynpunkt på marknaden befintliga sy-

stem. 

 

Sophantering 

För hämtning av hushållsavfall krävs god tillgänglighet och bra vändmöjligheter. Tillgänglighet till 

återvinningsstation hanteras i det fortsatta detaljplanearbetet.   

Natur och vegetation 

Bergsbranten med höga naturvärden och kompakt vegetation har stort värde för biologisk mångfald och 

landskapsbild, och bör inte exploateras. Inom den bebyggda sluttningen mot Norra Infarten finns dungar 

med barrträd som utgör delar av trädgårdstomterna i området. Även den vegetationen har stor betydelse 

för landskapsbilden och för områdets karaktär, och ambitionen ska vara att befintliga träd på framtida 

tomter ska kunna bevaras. Inom fastigheten Järpetan 1:73 finns en kulle med tall och blandad lövvege-
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tation som är viktig att bevara i anslutning till den nya bebyggelsen. Området kan användas för spontan 

lek och bör inte bebyggas. 

Rekreation  

Tyrterrängen är ett viktigt närströvområde som ligger i anslutning till planområdet även om höjdskillna-

derna är stora. Befintlig gångstig längs bergssluttningen utgör förbindelse mellan Jägartorpet i söder, 

skogsområdena i norr och Tyrterrängen i öster. Inom planområdets norra del finns en stig i den branta 

sluttningen mot Tyrterrängen som ansluter till stigen längs sluttningen. Förbindelsen längs bergsslutt-

ningen med koppling till den stig som leder upp på berget är viktig att bevara för det rörliga friluftslivet.  

Övrigt 

Upphävande av strandskydd 

Motivet för upphävande av strandskyddet inom den västra delen av området är att området är väl avskilt 

från stranden av Norra Infarten.  

 

Avstånd till hästverksamhet 

Med hänsyn till utbyggnadsområdets läge i förhållande till förhärskande vindriktning, det tillåtna antalet 

hästar, att hästarna endast mycket kort tid vistas nära exploateringsområdet, och att området är beläget i 

stadens utkant i en miljö där mer lantliga förhållanden råder, bör ett betydligt kortare avstånd än 50 

meter kunna tillämpas i detta fall (se under rubriken ”Miljöförhållanden” ovan). Av andra skäl, som t ex 

säkerhet och damning bör dock dels ett ordentligt stängsel finnas mot hästverksamheten liksom en 

vegetationsridå, för att dels fånga upp damm från springande hästar och dels skapa en lugnare miljö för 

hästarna.  

Med hänsyn till befintlig verksamhet med hästar ska skyddszoner om min 15 m till ny bebyggelse 

finnas. 

 

Lek 

Ytor för spontan lek för barn skall finnas inom utbyggnadsområdet. 

 

Konsekvenser 

Miljöbedömning  

En behovsbedömning har gjorts 2011-10-17 tillsammans med miljöförvaltningen och teknik- och fas-

tighetsförvaltningen och vid denna kom man fram till att ett genomförande av planen inte medför någon 

risk för betydande miljöpåverkan. Avstämning med Länsstyrelsen gjordes 2011-10-20. 

Nollalternativ 

Utan detaljplan kan området förtätas med förhandsbesked och bygglov. Detta kan innebära att helhets-

lösningar med gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, gemensamma tillfartsvägar och om-

händertagande av dagvatten uteblir. Ett nollalternativ kan få ekonomiska, ekologiska och sociala konse-

kvenser.  

Miljökonsekvenser 

Trafiken inom området ökar. Med bebyggelse i östra delen kommer fler bilar att trafikera området. 

Trafikmängden kommer endast marginellt att påverka luftmiljö eller bullersituationen inom området. 

Buller från trafiken på Norra Infarten påverkar planområdets västra delar. Avståndet till ny bebyggelse 

ska anpassas till hastigheten och bullersituationen på Norra Infarten.  

Hästverksamheten inom angränsande fastigheten 1:67 kan innebära vissa allergirisker för boende nära 

verksamheten. För att fånga upp damm och allergener föreslås en skyddszon om 15 m i anslutning till 

fastighetsgränsen. Inom skyddszonen ska träd och buskar som förhindrar spridning av damm och aller-

gener finnas. 
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Markanvändning 

Områdets innehåll blir även fortsättningsvis bostadsbebyggelse. Planens genomförande kräver samver-

kan mellan fastighetsägarna i området.  

Natur och landskapsbild 

Bergsbranten med höga naturvärden kommer att påverkas negativt om området byggs ut ända fram till 

bergets fot. Risk finns att höga träd måste tas ned för att förhindra att bebyggelsen påverkas. Vegetation 

utgör även en viktig naturlig strukturbildande gräns. De stora tomterna och de obebyggda fastigheterna 

inom planområdet innehåller skogsdungar och vackra solitärträd. Trädvegetationen markerar höjdryg-

gen med befintlig bebyggelse. Vegetation på fastigheterna 1:72 och 1:75 i väster och i bergsbranten i 

öster beskuggar område för ny bebyggelse inom 1:32, 1:80 och 1:30, vilket kan komma att ställa krav på 

utglesning av träden. Fler avstyckade tomter i området kommer att innebära en förändrad landskapsbild 

med spridda grupper träd och/eller ingen trädvegetation alls.  

Utsläpp till mark, översvämningsrisk 

Möjligheterna för dagvatten att infiltrera i marken minskar när marken bebyggs och hårdgörs. Därmed 

ansamlas vatten i ytskiktet och ytavrinningen blir större och snabbare. Avvägningen mellan hårdgjorda 

ytor och gräs/naturytor är därför viktig. Dagvatten ska ledas till Klarälven via öppna och täckta diken. 

På grund av täta jordlager i östra delen av planområdet ska fördröjningsmagasin anordnas.  

I samband med 100-årsregn kan stora vattenflöden komma från bergsbranten och skogsområdet i öster. 

Byggnader och infrastruktur ska skyddas från stora regnmängder. En fördjupad dagvattenutredning 

visar att nordöstra delen av planområdet är utsatt för översvämningsrisk och områden närmast Norra 

Infarten i sydväst kommer att påverkas negativt, eftersom kapaciteten i trummorna under vägen är 

begränsad. I utredningen bedöms att stabilitetsförhållandena i östra delen av området inte påverkas 

negativt av 100-årsregn. Däremot bör noggrannare bedömningar och beräkningar göras för att se hur 

stabiliteten mot Klarälven kan påverkas negativt vid ett 100-årsregn. 

Hälsa, trygghet och säkerhet 

Etablering av mer bostadsbebyggelse inom området anses inte påverka människors hälsa och trygghet.  

Den nya angöringsvägens passage över gång- och cykelvägen innebär en risk för fotgängare och cyklis-

ter som färdas längs Norra Infarten. 

 

 

Riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete 
För att bevara en övergång mellan stad och land samt en luftighet mellan husen inom befintlig bebyg-

gelse längs Norra Infarten i områdets västra delar, bör tomtstorlekarna inte understiga 1000m2. I östra 

delen av området kan de vara något mindre. 

För att bevara karaktären bör stadsmässig kvartersstruktur undvikas i området.  

Högst 2 våningar utan inredd vind ska tillåtas. 

Skyddsavstånd till hästar ska finnas. 

Strandskydd ska redovisas och upphävande motiveras. 

Varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt intressant bebyggelse och krav på arkeologisk utredningar 

ska formuleras i samråd med Länsstyrelsen. 

Ny bebyggelse ska anpassas till terräng, natur- och rekreationsvärden. Gångmöjligheter längs bergs-

branten ska bevaras och möjligheter att nå den stig som leder uppför bergsbranten ska anordnas från 

befintlig och ny bebyggelse. 

Dagvatten ska ledas till Klarälven via fördröjningsmagasin och diken.  

Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för 100-årsregn. 

Möjlighet till bredbandsanslutning ska finnas. 

Vägar och vändplatser i området ska vara dimensionerade för hämtning av hushållsavfall. Tillgång till 

återvinningsstation ska penetreras i fortsatt planarbete.  
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Markanvändning inom Södra Järpetan

 

 


