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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
PLANPROGRAM SUNDSTA 

Inledning 
Förslag till planprogram för Sundsta har upprättats den 7 december 2012. Denna 
samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der programsamrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag 
till förändringar av programmet med anledning av synpunkterna. Efter att planpro-
grammet har godkänts kommer detaljplaner att upprättas för olika delar inom pro-
gramområdet.  

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess och är en del i en eller 
flera detaljplaneprocesser. I detta fall är det troligt att planprogrammet kommer att 
resultera i ett antal olika detaljplaner.  

 

Hur samrådet har bedrivits 

Programsamråd enligt PBL 5:10-11 ägde rum 14 december 2012 till 28 januari 
2013. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt till äga-
re till fastigheter och byggnader inom och gränsande till planområdet, och till or-
ganisationer verksamma inom området. Planen har dessutom funnits tillgänglig för 
allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. Annons om samrådet var införd i VF och NWT den 15 december 2013.  

Ett samrådsmöte hölls den 10 januari 2013. Anteckningar från mötet bifogas sam-
rådsredogörelsen (bilaga 1). 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör främst parkeringssituationen, men även synpunkter på tra-
fik. Områdets funktion och värde som natur- och rekreationsområde för Karlstads-
borna – där man bland annat är rädd att genomförande av planen minskar detta 
värde – lyfts också fram av flera. Synpunkter/noteringar om bl a skolan, vatten, 
förorenad mark, risker och buller har också lämnats.  

Synpunkter från privatpersoner och föreningar berör främst: 

 Förändring och förtätning 

 Sundstatorg och höghus 

 Parkmiljö och grönska 

 Trafik och parkering 

 Stadsmiljö, bebyggelsekaraktär och höjder på byggnader 

 Olägenheter från byggtiden (badhuset) 
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Ändringar i planförslaget efter samrådet 

 Kompletterande text om markföroreningar och sanering – rubriken Förore-
nad mark 

 Kompletterande text om vattenkvalitet och vattnets statusklassning – rubri-
ken Vattenområden. 

 Kompletterande text om upplåtelseformer – rubriken Bostäder 

 Kompletterande text om Norrstrandskyrkan – rubriken Byggnadskultur o 
gestaltning. 

 Kompletterande text från förtätningsprogammet rörande placering av högre 
byggnader – rubriken Byggnadskultur och gestaltning. 

 Komplettering och revidering om trafiksituationen – rubriken Biltrafik.  

 Kompletterande text om parkering samt bilpool – rubriken Parkering. 

 Kompletterande text om höjder – rubriken Översvämningsrisk. 

 Kompletterande text om lokalisering av beachvolleyplaner inom område S, 
som också föreslås få ny beteckning S(Y) – rubriken Sundstagymnasiet 
(S(Y)) samt plankartan 

 Förtydligande om gång- och cykelvägnätet, ny koppling mellan DKV och 
Sundstavägen – rubrikerna Parkering Sundstavägen (P) och Bostäder 
Sundstavägen (B2) (text har flyttats från B2 till P) 

 Kompletterande text om barn- och ungdomsperspektivet – rubriken Sociala 
konsekvenser 

Kvarstående synpunkter från programskedet 

Kvarstående synpunkter från programskedet handlar främst om trafik och parker-
ing, stadsbild och höjden på byggnader, parkmiljön och grönska samt förtätning 
och förändring principiellt.  

Kvarstående synpunkter finns från fyra bostadsrättsföreningar, från Karlstad Lever 
samt från en privatperson. 

Kvarstående synpunkter förs vidare till respektive detaljplan inom programområ-
det.  

Ställningstagande 
Efter gjorda förändringar bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att planen är färdig för 
godkännande i Stadsbyggnadsnämnden. 

Inkomna yttranden 

Totalt 20 yttranden har inkommit. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, 
Trafikverket, Teknik- och fastighetsnämnden, Barn- och ungdomsförvaltningen, 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Miljönämnden, Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, Karlstads Elnät AB, Skanova, Värmlandstrafik, Statoil, Karl-
stad Lever, fyra bostadsrättsföreningar, en fastighetsägare, två privatpersoner samt 
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ett anonymt yttrande. Yttrandena återges i sammanfattning nedan. Kommentarer 
och förslag till förändringar redovisas med kursiv stil. Yttrandena i sin helhet redo-
visas i bilaga 2.   

 

Ovan: Geografisk redovisning av inkomna synpunkter från företag, fastighetsägare, grannar 
och allmänhet i anslutning till planområdet. Ytterligare en privatperson, boende i Rud har ytt-
rat sig, samt ett anonymt yttrande. 

 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads Elnät AB, Skanova, Värmlandstrafik 
har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Dagvatten 

Synpunkter från Brf 
Synpunkter från privatpersoner 
Synpunkter från företag 



4 Samrådsredogörelse 
GODKÄNNANDEHANDLING  

Planprogram för Sundsta 
 

Länsstyrelsen konstaterar att Sundstatjärn inte uppnår god ekologisk status pga. 
övergödning. Därför är det av största vikt att dagvattenutredningen för området 
även omfattar utredning av möjlighet till rening av dagvatten och att nödvändiga 
ytor till reningsanläggningar avsätts i detaljplan. 

Kommentar: 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att frågan om Sundstatjärnets 
vattenkvalitet utreds vidare, så som planprogrammet föreslår. 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen förutsätter att resultaten från markundersökningarna inarbetas i un-
derlaget och att nödvändiga saneringar genomförs innan antagande av planen alter-
nativt att planbestämmelser införs som reglerar behovet av marksanering innan 
bygglov beviljas. 

Kommentar: 
I samband med kommande detaljplanering kommer frågan om förorenad mark 
att behandlas i tillämpliga fall. 

Miljökvalitetsnormer vatten 

Länsstyrelsen vill erinra om att när det gäller MKN vatten går det inte att "rang-
ordna" statusen i bästa, näst bästa osv. Dessutom finns två olika bedömningar, eko-
logisk status och kemisk status. Vid klassning av vatten bedöms om vattenföre-
komsten uppfyller kraven (god/hög status) eller om det behövs åtgärder för att 
uppnå god status (måttlig/otillfredsställande status eller sämre). Sundstatjärn har 
klassats måttlig ekologisk status, framför allt med avseende på övergödning. Åt-
gärder ska vidtas för att tjärnen ska uppnå god status, men med en tidsfrist att god 
status ska uppnås senast 2021. 

Kommentar: 
Planprogrammet ändras enligt ovanstående avseende avsnittet ”Vattenområ-
den”. 

Miljökvalitetsnormer luft 

Länsstyrelsen anser att det fortsatta planarbetet även ska beskriva förslagens påver-
kan på miljökvalitetsnormerna för luft. 

Kommentar: 
I samband med kommande detaljplanering kommer MKN luft att hanteras. 

Stadsmiljö 

Länsstyrelsen ser positivt på planprogrammets intentioner om den tillkommande 
bebyggelsens utformning. I det fortsatta arbetet bör den befintliga bebyggelsens 
karaktärsdrag beskrivas samt tillkommande bebyggelses utformning ägnas om-
sorg i volym och utformning. 

Kommentar: 
I samband med kommande detaljplanering kommer utformning och placering av 
ny bebyggelse liksom beskrivning och förhållningssätt till befintlig bebyggelse 
att hanteras. 

Syftet med de tillkommande detaljplanerna bör att som del ta tillvara och skydda kul-
turmiljövärden. Dessa värden finns utpekade i såväl det regionala kulturmiljöpro-
grammet Ditt Värmland, som i kommunens eget program och kan i vissa stycken be-
höva utredas vidare. Områdets karaktär är präglat bland annat av funktionalismens 
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och folkhemsidealens former, där öppna kvarter och lamellhus är ett viktigt inslag 
som bör värnas när bebyggelsen kompletteras.  

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen har parallellt med planarbetet inventerat Sundsta-
området inom ramen för kulturmiljöprogrammet. Inom programområdet finns 
ett objekt – Norrstrandskyrkan – och inga miljöer utpekade. Planprogrammet 
kompletteras med denna information. Detta tillsammans med annan befintlig 
kunskap kommer att utgöra planeringsunderlag vid fortsatt planläggning. 

Vidare bör områdets betydelse som rekreationsområde med stora sociala och miljös-
kapande värden runt främst Sundstatjärn tas till vara när området utvecklas. 

Länsstyrelsen anser att stor vikt bör läggas vid dessa frågor i kommande detaljpla-
nering. 

Kommentar: 
Planprogrammet har på ett tydligt sätt tagit fasta på de värden som finns runt 
tjärnet. Detta kommer fortsatt att vara viktigt för kommunen i samband med de-
taljplanering.  

Naturvård 

Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingen omfattar beskrivning av alléträd och 
andra skyddsvärda träd. Påverkan på dessa träd får ej ske utan kontakt med Läns-
styrelsen (dispens generellt biotopskydd, anmälan samråd enligt 12 kap 6 § MB, ev 
artskydd) 

Kommentar: 
Ovanstående information framgår av planprogrammet. 

Behovsbedömningen 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planen inte antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. 

 

Trafikverket 

Avgränsning 

Planprogrammet beskriver i mångt och mycket förutsättningar och förslag som be-
rör Rudsvägen varför det ter sig naturligt att denna innefattas i planområdet. 

Kommentar: 
Planprogrammets syfte är att i ett sammanhang studera de delar av Sundsta där 
det finns önskemål om förtätning med ny bebyggelse, som ett led i kommande 
detaljplanearbete. Den enda del av Rudsvägen som berörs av nybyggnadsplaner 
är den kring ”Sundstatorg”. Övriga delar av Rudsvägen berörs inte på sådant 
sätt att det finns anledning att utvidga programområdet. 

Trafik 

Kommunen redogör i planprogrammet för att man avser att föra över trafik från 
Rudsvägen till Sundstavägen, för att göra Rudsvägen till mer av en modern stads-
gata. Det kan ge positiva effekter då det finns en del konfliktpunkter utmed Ruds-
vägen med många korsningar och övergångsställen. Konfliktpunkterna utmed 
Sundstavägen är färre, men man kommer med denna åtgärd att leda trafik förbi den 
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zon mellan de två skolorna som idag har hastighetsbegränsning 30 km/h, med 
övergångsställen och busshållplatser och många skolelever som ska korsa vägen. 
En stor trafikökning på Sundstavägen förstärker också vägens upplevelse som bar-
riär varför säkra passager i övrigt är viktiga att anordna. Att lösa trafiksäkerhetsfrå-
gan är avgörande för att kunna föra över trafik från Rudsvägen.  

Kommentar: 
Hur trafiken kommer att fungera, och hur trafiksäkerheten kommer att lösas be-
höver utredas vidare. En av förutsättningarna torde vara den i planprogrammet 
eventuella flytten av skolverksamhet från dagens Älvkullegymnasium till Sunds-
tagymnasiets område. För stadens och stadslivets vidkommande bedöms likväl 
en barriäreffekt vid Sundstavägen vara av mindre olägenhet än vid Rudsvägen.  

Buller 

Ökad trafik på Sundstavägen kan också innebära ökade bullernivåer för de som bor 
utmed vägen varför en bullerutredning kan klargöra nya förhållanden. 

Kommentar: 
Omfördelning av trafik mellan olika gator sker ständigt i staden beroende på 
olika åtgärder (anläggande av övergångsställen, hastighetsbegränsningar, till-
kommande bebyggelse etc). Regelbundna trafikmätningar görs för att följa upp 
hur trafikströmmarna utvecklas, och som underlag för eventuella åtgärder. 

 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Att tillgängligheten för besökande till Sundsta Bad- och idrottshus skall även i 
framtiden vara hög och platsen vara lättillgänglig oavsett om man som besökare 
fördas till fots, med cykel, bil eller åker kollektivt. Det är också viktigt att de finns 
parkeringsmöjligheter i närheten till Sundsta Bad-och idrottshus för exempelvis 
spelarbussar vid olika idrottsevenemang. 

Kommentar: 
Detta är en av flera utgångspunkter för kommande planläggning. 

Att antalet parkeringsplatser för de besökande till Sundsta Bad- och idrottshus inte 
blir färre än vad de är idag. 

Kommentar: 
En utveckling med bostäder inom området, behöver ske på platsens villkor. Ny-
tillkommande bostäder och dess behov av parkeringsplatser ska lösas och till-
skapas av exploatör. Befintliga parkeringsplatser för Sundstabadet och Sundsta 
idrottshus ska inte bli färre än idag. Vissa möjligheter till dubbelutnyttjande har 
redan införts (månadskort för boende i området samt anställd personal i bad- 
och idrottshuset och ledare/aktiva i föreningar) och ska i fortsatt planarbete 
undersökas vidare. 

Att parkeringskostnaden för de besökande till Sundsta Bad- och idrottshus inte 
ökar i förhållande till 2013 års avgifter. 

Kommentar: 
Parkeringsavgifter är inte en fråga som hanteras i samband med planläggning. 
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Att evenemangsytan mellan idrottshuset och Sundstagymnasiet skall utvecklas för 
evenemang och spontanidrott. 

Kommentar: 
Planprogrammet anger nämnda yta som parkmark. Detta skapar förutsättning-
ar för fortsatt planläggning av denna yta för detta ändamål, och inte som idag 
tomtmark för ”allmänt ändamål”. Det är troligt att planläggning av denna yta 
för parkmark görs i samband med annan, exploateringsinriktad detaljplanering 
i anslutning till området, t ex för Sundstagymnasiet eller för områdena BP eller 
B1. I samband med planläggning fastställs tillåtligheten och markanvändning-
en, medan det sedan är upp till verksamhetsutövare och fastighetsägare (Kul-
tur- och fritidsförvaltningen respektive Teknik- och fastighetsförvaltningen) i 
första hand att utveckla själva verksamheten. 

 

Miljönämnden 

Planprogrammet är i enlighet med ÖP´s beskrivning av s.k. förtätningsområden 
vilket bl. a innebär korta avstånd till centrum och med möjligheten att kunna företa 
transporter utan att använda bilen.  
Nämnden anser att planen är ett gott exempel på förtätning av staden med alla för-
delar det innebär ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel med minskade behov av 
fossildrivna transporter. 

Men förtätning innebär också utmaningar som behöver tas om hand. Därför anser 
Miljönämnden att följande frågor bör beaktas i det framtida arbetet med utveck-
lingen av Sundsta: 

Buller 

I arbetet med att hitta en rimlig avvägning mellan buller och andra aspekter önskar 
nämnden att stor hänsyn tas till boende och parkbesökande. Avsteg från huvudre-
geln för buller är inte att föredra, utan andra åtgärder bör utredas. Sådana åtgärder 
skulle förbättra miljön inte bara för planområdet utan för hela Sundstaområdet. 
Buller är ett miljö- och hälsoproblem som fler och fler är berörda av, och kommu-
nen bör inte bygga in sig i miljöer där bullret ökar. 

Kommentar: 
I samband med planeringsfrågor som avser buller är avsteg från riktvärdena 
inte första lösningen utan andra tänkbara åtgärder som placering/utformning 
av bebyggelsen behöver också prövas. Vid avvägning mellan olika intressen och 
för att möjliggöra förtätning som stadsbyggnadsprincip – en hållbar lösning – 
kan det krävas att avsteg från huvudregeln behöver tillämpas. Kommunen har 
översiktplanen redovisat hur avstegen bör utformas och detta ska vara vägle-
dande för planerad bebyggelse inom området. 

Möjlighet till bilpool 

Det bör undersökas om det tillsammans med aktörerna i Sundsta går att anordna en 
bilpool för de boende. Detta kan minska användandet av bil för korta och medel-
långa distanser. 

Kommentar: 
Tanken med bilpool har funnits med i arbetet med planprogrammet, och kom-
mer fortsättningsvis behandlas vidare i fortsatt planarbete.  

Plats för cykel 
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Det är positivt att kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät ska beaktas i ar-
betet framöver. Detta behöver också kompletteras med att det är lätt att ha och för-
vara sin cykel. Bostäderna bör förses med nära parkeringar utomhus för cykel, samt 
lättillgängliga cykelgarage med planerad plats för flera cyklar per hushåll och cy-
kelkärror av olika slag. 
Detta för att cykeln ska vara det föredragna transportmedlet för medellånga distan-
ser inom staden. 

Målet att cykelleder bör vara tydliga och obrutna bör i detta sammanhang ses över i 
kopplingen mot centrum och mot Rud då cykelöverfart vid till exempel rondellen 
norr om planområdet kan uppfattas som otydliga. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera kommunens parker-
ingsnorm, bland annat i syfte att lägga fast normer för cykelparkering i sam-
band med prövning av lov och planer. 

Frågan om det övergripande gång- och cykelvägnätet hänförs till Teknik- och 
fastighetsförvaltningen i arbetet med ny cykelplan. 

Sundstatjärnet 

Med anledning av planprogrammet kommer även frågan om situationen för Sund-
statjärnet att utredas ytterligare. Parkmiljön med tjärnet bedöms som viktig att ut-
veckla och förvalta. Vid Sundstatjärn finns en kommunal badplats som klassas som 
ett s.k. EU-bad. Det innebär att badvattnet står under en speciell kontroll och måste 
uppfylla vissa krav. Under flera år har det inträffat algblomning i tjärnet som inne-
burit att kommunen har informerat allmänheten om avrådan från bad. Tjärnet har 
pga. algblomning inte fått högsta klassningen enligt badvattenföreskrifterna. Enligt 
planprogrammet ska förhållandena i tjärnet utredas och uppfattningen är att säker-
ställa kvaliteten för bad i framtiden.  
Miljöförvaltningen anser att frågan om att vidta åtgärder för att säkerställa bra bad-
vattenkvalitet i tjärnet är angeläget och prioriterat och att detta sker relativt omgå-
ende. Vid en limnologisk utredning som miljöförvaltningen gjorde sommaren 2012 
var förhållandena i tjärnet mycket dåliga. Algblomningen var mycket omfattande.  

Kommentar: 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att vidare utreda frågan och 
föreslå åtgärder. 

Förorenad mark 

Inom programområdet har man vid kv. Svarvaren 12-14 hittad förorenad mark som 
kopplas samman med tidigare bensinstation. Inom aktuellt område planeras för 
byggande av bostäder. För närvarande pågår sanering och utredning om spridning 
av föroreningar. Ärendet handläggs enligt miljöbalken av miljönämnden.  

 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

Planprogrammet innehåller bland annat förslag om förtätning i form av bostäder 
inom angivet område. Under målområdet En stad för alla i Karlstads kommuns 
strategiska plan finns ett övergripande mål om att Karlstadsbornas möjligheter till 
bostad skall förbättras. För att nå det målet behöver det byggas bostäder för alla 
målgrupper. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att det i det 
aktuella området även byggs hyresrätter med låga hyror. 
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Kommentar: 
I kommunens strategiska plan finns bl a ett mål att det ska finnas attraktiva bo-
endemiljöer med blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Upplåtelse-
form regleras dock inte i detaljplaner. Eftersom kommunen äger större delen av 
de områden som är aktuella för förtätning kan kommunen ställa krav på t ex en 
viss andel hyresrätter i samband med markupplåtelse, och också ha synpunkter 
på utformning som påverkar byggkostnader. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsnämnden är i huvudsak positiv till planprograms-förslaget 
och anser att det är bra och genomarbetat. Förvaltningen har några kommentarer 
och synpunkter, se nedan. 
Vattenområden 
- Bra att frågan om vattenkvaliteten ska förbättras lämnas till fortsatt utredning 
innan ställningstagande görs. 
Gator och trafik 
- Sundstavägen har en högre klassning än Rudsvägen,det vill säga Sundstavägen 
är en genomfart- och infartsgata medan Rudsvägen är en länk i huvudnätet. 
- Det är inte dålig sikt i korsningen mellan Sävegatan och Rudsvägen. Däremot 
kan det ändå uppstå problem i korsningen vid mycket trafik. 
- Vad är en modern stadsgata? Begreppet behöver en förklaring. Teknik- och fas-
tighetsförvaltningen anser att Rudsvägen redan är en modern stadsgata. 
- Meningen om Drottning Kristinas väg såsom smitväg osv bör strykas. 

Kommentar: 
Planprogrammet kompletteras/revideras med ovanstående. 

Översvämningsrisk 
- Det bör anges att höjdsystemet är RH00 Karlstad, inte enbart RH00. 
- Eftersom älvbotten lutar så är nivån för översvämningsrisk +47,6 i norra delen 
av programområdet och 47,3 söder om området. 

Kommentar: 
Planprogrammet kompletteras/revideras med ovanstående. 

Vatten- och parkområdet 
- Bra att tjärnen, parkmiljön och aktivitetsområdet säkerställs och kommer att 
skyddas enligt förslaget i kommande detaljplaner. 
Skolområdet 
- Bra att skolområdet föreslås utvecklas norrut istället för ut i parkområdet. 

I samband med ombyggnaden av badhuset togs beachvolleyplanerna bort för att 
ge plats till parkeringen. Diskussioner har förts mellan kultur- och fritidsförvalt-
ningen och teknik- och fastighetsförvaltningen om ny lokalisering av planerna. 
Det gemensamma förslaget är att dessa placeras i sydöstra hörnet av det område 
som i planprogramsförslaget anges som S (skola). Markanvändningskartan bör 
ändras i denna del till Y (idrott) alternativt SY för att säkerställa att en ny lokalise-
ring av beachvolleyplanerna blir långsiktigt. 

Kommentar: 
Planprogrammet revideras enligt ovanstående. 

Parkeringar 
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- Bra att parkeringsområdet längs Sundstavägen föreslås bli kvartersmark istället 
för allmän plats. 
- En eventuell överdäckning av parkeringarna måste studeras vidare i kommande 
detaljplaner, både vad avser konstruktion, utseende och ekonomi. En överdäck-
ning av parkeringen vid badhuset kan få konsekvenser för vissa transporter till 
badhuset, ex bussar. 
- Kommande parkeringsutredning för området bör även ge en särskild parker-
ingsnorm i kommande detaljplaner. Parkering ska i första hand ske inom kvar-
tersmark (på egen tomt eller genom samutnyttjande), ej inom allmän plats. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens parkerings-
norm. Parkeringsbehov och parkeringslösningar kommer att studeras vidare i 
kommande detaljplanering, där även (en) parkeringsutredning enligt planpro-
grammet ska tas fram. 

Gång- och cykelvägar 
- En gång- och cykelväg i förlängningen av Drottning Kristinas väg ut mot 
Sundstavägen bör illustreras i planprogrammet. 

Kommentar: 
Planprogrammet förtydligas under områdesbeskrivning för ”Parkering Sunds-
tavägen (P)”. 

”Sundstatorg” 

- Bra koncept till ett nytt stadsrum.  
Barn- och ungdomsperspektiv 
- För att tydliggöra planförslagets konsekvenser utifrån detta perspektiv borde 
en särskild punkt finnas där det tas ett helhetsgrepp kring hur barns och ungdo-
mars perspektiv vävts in i programmet 
-   Vad planeras för att eliminera barriärer och istället skapa rörelsefrihet, friskare 
luft, mindre buller etc 
- Hur ska barnens medverkan ske och hur ska deras möjligheter till påverkan i 
det försatta arbetet hanteras. 

Kommentar: 
Planprogrammet kompletteras med ett avsnitt avseende barn- och ungdoms-
perspektivet i planeringen. 

 

Yttranden från företag och organisationer 

Statoil 

I avsnittet som handlar om bostäder Sundstavägen (B2) har vi från Statoil Fuel 
& Retail i Sverige AB synpunkter. 
Statoil Fuel & Retail driver sedan långtid tillbaka en fullservicestation belägen 
på Sundstavägen i Karlstad. Servicestationen tillhandahåller förutom drivmedel 
även biluthyrning och tvättmöjligheter på anläggningen. Denna verksamhet är 
belagd med restriktioner i form av säkerhetsavstånd för brandfarlig vara mm. 
Dessutom kan verksamheten orsaka en del buller i form av trafik och av tvätt-
verksamheten. 

I arbetet med ett nytt planprogram önskar vi att kommunen beaktar ovan argu-
ment med säkerhetsavstånd mm i arbetet med att eventuellt förtäta området med 
bostadsbebyggelse i närheten av vår servicestation. 
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Kommentar: 
Vid fortsatt planläggning av område B2 kommer förutsättningarna i närområdet 
att behöva beaktas. Detta innebär att risk- och störningsbilden från Statoil be-
höver tas hänsyn till. Planprogrammet säkerställer att dessa frågor inte glöms 
bort.  

 

Karlstad Lever 

Syftet med programmet är enligt utsända handlingar att studera möjligheterna till 
förtätning av bebyggelsen inom området för bostäder och verksamheter, och att sä-
kerställa rekreationsvärde inom området kring Sundstatjärnet. Enligt de riktlinjer 
som beslutats angående förtätning, bör en avvägning ske mellan hänsynen till mil-
jön och naturvärdena å ena sidan och till behovet av expansion av bostäder och lo-
kaler å den andra. I detta fall tycker vi att man bör beakta natur- och miljövärdena i 
första hand.  

Kommentar: 
Planprogrammet har tagits fram efter noggranna avvägningar mellan värdet att 
åstadkomma fler bostäder i miljömässigt goda lägen och områdets natur- och 
rekreationsvärden. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning att de vär-
den som finns idag med förslaget kan bibehållas, och utvecklas i samklang med 
ny bostadsbebyggelse i närheten.  

Området kring Sundstatjärn har redan tagits i anspråk för offentliga byggnader, 
Sundstagymnasiet och badhuset. Grönytorna, en del av Klarälvens deltaområde, 
har därvid reducerats och detta har fortgått genom badhusets utbyggnad (som ännu 
inte är färdig) och anläggandet av parkeringsområde, på programöversikten be-
tecknad Bl och BP. Om dessa ytor i framtiden bebyggs, stängs hela Drottning 
Kristinas väg in och de boende på DKV:s östra sida mister sin utsikt över parken 
runt tjärnet, även om siktlinjer ordnas. Vi tycker att detta strider mot hänsynen till 
de boendes trevnad och hälsa, och vill föreslå att denna plan stryks från program-
met. Däremot kan vi tänka oss bebyggelse på ytan B 2, som kan utökas mot Ruds-
vägen och Nobelplan, om bensinstationen får flytta till en mer extern lokalisering. 
Där, vid Rudsvägens norra ända, kan man eventuellt placera ett högre hus.  

Kommentar: 
Om B1 och BP bebyggs kommer utblickar att förändras för boende längs Drott-
ning Kristinas väg. Detta är i viss mån ofrånkomligt vid förtätning, och någon-
ting man får räkna med i centrala delar av växande städer.   

Om någon del av ytorna kring Sundstagymnasiet ska tas i anspråk för byggnation, 
bör skolans behov beaktas i första hand. I planprogrammet har detta inte kunnat 
ske, eftersom Älvkullegymnasiets framtid ännu är osäker. Tills vidare bör alla 
grönytor hållas disponibla för skolans aktiviteter. 

Kommentar: 
Den enda byggnation som föreslås i anslutning till Sundstagymnasiet är just för 
skolans behov.  

Idén om ett urbant torg omgivet av högre och lägre hus på den nuvarande bilpar-
keringen vid DKV:s södra ända och i direkt närhet till byggnaderna i kv Vargen, 
vill vi avråda från. Den ytan borde i stället införlivas med parken på badhussidan 
av DKV som en kompensation för förlorade grönytor i samband med badhusbyg-
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get. Tanken på ett torg vid Rudsvägens södra ände bortfaller då, men man kan 
mycket väl tänka sig en eller flera höga byggnader på Rudsvägens östra sida, där 
det idag finns en ödetomt och en restaurangbyggnad/pizzeria, som kan rivas. 

Kommentar: 
Att låta Sundstaparken växa mot Rudsvägen har prövats under arbetets gång. 
Platsens läge, i skärningspunkten mellan Ringervägen, Drottning Kristinas väg 
och Rudsvägen, gör den dock mer intressant att utveckla till en mötesplats, med 
bl a en viktig hållplats i det s k Karlstadsstråket. Här kan den stadsmässiga, 
höga Norrstrandsbebyggelsen möta den lite lägre Sundstabebyggelsen och par-
ken kring Sundstatjärnet i ett urbant torg med både butiker, service, bostäder 
och planteringar. 

Parkeringsbehovet för boende i kv Vargen och Pilen bör lösas utan att de trädbe-
vuxna grönytorna i kvarteren spolieras, förslagsvis genom att kommunen erbjuder 
förhyrda parkeringar norr om idrottshuset/badhuset på parkeringsplatsen, eller ut-
med DKV på västra sidan. 

Kommentar: 
Möjligheten för bl a boende inom området finns idag att köpa måndaskort för 
parkering inom ”badhusparkeringen” och, tillsvidare, södra parkeringen. 

En omarbetning av programplanen enligt vårt förslag skulle kanske kunna resultera 
i lika många bostads- och verksamhetslokaler som det föreliggande utan att inkräk-
ta på den sunda och livgivande miljön runt Sundstatjärn. 

 

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänhet 

Inkomna synpunkter under denna rubrik berör i huvudsak följande teman:  
 

 Förändring och förtätning 

 Sundstatorg och höghus 

 Parkmiljö och grönska 

 Trafik och parkering 

 Stadsmiljö, bebyggelsekaraktär och höjder på byggnader 

 Olägenheter från byggtiden (badhuset) 
 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras tematiskt nedan, då flera av yttrandena 
berör liknande frågeställningar. Yttrandena i sin helhet finns redovisade i bilaga 2.  
 
Synpunkter rörande förändring och förtätning i stort 
Sker förtätning försvinner rekreationsvärdet kring tjärnet då byggnader kommer att 
ta halva markytan (brf Romulus) 

Kommentar: 
Planprogrammet har tagits fram med utgångspunkten att bevara och vidareut-
veckla natur- och rekreationsvärdena inom området samtidigt som ny bebyggel-
se kan möjliggöras. Inga nya bostäder har föreslagits inom det som idag tillhör 
parken. Däremot kan områdena BP och B1 innebära bl a förändrade utblickar 
från boende längs Drottning Kristinas väg. 
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Förtätning=fler bilar & mer p-problem! (brf Romulus)  
Förtätning, som just nu är den största trenden i svensk stadsplanering, oavsett om 
det är bra eller inte, ska genomföras på Sundsta. Varför förtäta en liten stad? Varför 
förtäta den gröna stadsdelen? Ja, det enkla svaret måste väl vara pengar för pen-
ninglystna byggherrar och politiker. Det finns få argument för att bygga högt, det 
blir inte billigare och det skapar inte en tätare stad än annars. (boende DKV) 

Kommentar: 
Kommunen har i sin strategiska plan som mål att minska klimatpåverkan från bl 
a transportsektorn, och att buller och luftföroreningar ska minska. Ur miljöhän-
seende är det viktigt att kunna erbjuda bostäder och arbetsplatser med goda 
förutsättningar till hållbart resande (gång- cykel- och kollektivresande) och att 
kunna utnyttja befintlig infrastruktur som man redan har investerat i. Det är 
också viktigt för Karlstad att kunna fortsätta utvecklas, att kunna bibehålla och 
utöka invånarantalet och skatteunderlaget, så att annan kommunal allmän ser-
vice kan fortsätta utvecklas.  

Det bor lagom många människor i området idag. Det är lugnt, säkert, trivsamt, man 
träffar människor längs Sundstatjärnet. Vi trivs som vi har det idag och vill helst att 
området förblir orört. (brf Romulus)  
Vi anser att ingenting i planprogrammet utgör en förbättring för redan boende inom 
området. Vi vill att det helst inte kommer till stånd. (brf Sundstagårdarna) 

Kommentar: 
Sundstatjärnet med sitt parkområde kommer att finnas kvar som trevlig mötes-
plats både för boende i området och för andra besökare. 

Det är ofrånkomligt i en växande stad att områden förändras på ett sätt som kan 
upplevas negativt av en del som redan bor i området. I kommande detaljplane-
ring kommer tillkommande bebyggelses utformning och placering att studeras 
så att den så långt möjligt bidrar på ett positivt sätt till området, och att dess 
påverkan på befintliga miljöer blir rimlig. 

Glädjande information i NWT om att en kvalitetshöjande stadsplanering kommer 
att göras runt vårt vattendrag Sundstatjärn mitt i stadscentrum. Genom att vi Karl-
stadsbor promenerar runt tjärnet regelbundet så känns behovet att er totala översyn 
viktig att genomföras de närmaste åren. (boende Rud) 
Jag har tagit del av programmet och är särskilt nöjd med att planen respekterar 
Sundstatjärnet och området däromkring så väl. Jag inser att centrumnära områden i 
växande städer måste acceptera förtätning av bebyggelsen och jag tycker planen 
innebär en bra avvägning mellan de olika behoven. (Snickaren 3) 
Vi vill bjuda in tjänsteman från kommunen för fortsatt diskussion under februari-
mars. (brf Vargen och Remus) 

Kommentar: 
Kommunen kontaktar företrädare från brf Vargen och Remus för en fortsatt dia-
log. 

Synpunkter rörande Sundstatorg samt höghus 

Ej bostäder inom Torg/C, bygg inom BP, B1 och B2 istället. Om bostäder byggs 
inom Torg/C, så blir områdets öppna karaktär förstörd (brf Remus) 

Kommentar: 
Bostadsbyggnation inom Torg/BC bedöms lämpligt i flera avseenden, bland an-
nat ur miljöhänseende, med närhet till kollektivtrafik, teknisk infrastruktur m m 



14 Samrådsredogörelse 
GODKÄNNANDEHANDLING  

Planprogram för Sundsta 
 

men också då det har potential att utvecklas till ett attraktivt, centralt och liv-
fullt rum. Områdets karaktär kommer i sådana fall att förändras, vissa kvalite-
ter som finns idag kanske kan bibehållas och nya kan tillskapas. 

Område Torg/C är mindre detaljrikt beskrivet än BP och B1. För Torg/C är det 
luddiga/flummiga formuleringar om bebyggelseutformning – varför? För att möj-
liggöra höghus? (brf Remus) 

Kommentar: 
Område B2 har tidigare studerats i ett förslag till detaljplan varför många idéer 
redan finns kring detta område. För område B1 har områdets struktur beskrivits 
liksom föreslagna våningshöjder. För område Torg/BC har områdets struktur 
och funktioner beskrivits. I den förtätningsstudie som genomfördes av kommu-
nen 2009 diskuterades bl a riktlinjer för placering av höga hus. En slutsats är 
att höga hus kan vara motiverade för att markera viktiga platser, eller där de 
kan förstärka en riktning eller markera en början eller ett slut. 

Att på begäran av byggherrar och politiker köra över hela området är inte förenat 
med människorätt, att placera husbyggen på 3 - 4 våningar och till och med 7 vå-
ningar på grönområdet tyder på bristande förståelse för trivsel för Karlstads be-
folkning och tycker ni att inflyttare ska förstöra vår livsmiljö? (Anonym – ”Famil-
jerna”) 
Höghus – nej! Anpassa till omkringliggande höjder. Hädelse! (brf Remus) 

Kommentar: 
I all stadsplanering krävs hänsyn till intilliggande arkitektur, bebyggelsehöjd, 
uttryck och karaktär. Hänsynen kan dock yttra sig på olika sätt beroende på 
platsens förutsättningar; dess läge i stadens struktur, dess egenskaper och ”tå-
lighet” inför förändring. I detta fall har platsen i fråga (Sundstatorg) ett mycket 
strategiskt läge i stadsstrukturen, i skärningspunkten mellan två stadsdelar 
Sundsta och Norrstrand, i ett viktigt avsnitt av Rudsvägen (från Färjestad/Rud – 
genom Sundsta/Norrstrand – och vidare över gamla stenbron vidare mot 
Haga/centrum). Högre bebyggelse finns redan längs Rudsvägen, och i närom-
rådet finns goda förutsättningar för ett hållbart boende, hållbart resande och 
vackra utblickar över bl a Sundstatjärn. Högre hus kan också vara motiverade 
för att markera viktiga platser (se kommentar ovan). 

Jag tycker att de planerade höghusen kan bli en spännande accent åt området 
Sundsta – Norrstrand. Jag önskar förstås att husen placeras nära Rudsvägen så att 
min lilla tomt inte kommer att kännas som en ”grop” i helheten, särskilt som det 
kan bli byggnader utefter Hagaborgsgatan också. (Snickaren 3) 

Kommentar: 
I samband med fortsatt detaljplanering behöver avstånden mellan ny bebyggel-
se och befintlig, studeras mer i detalj.  

Finns verkligen så högt bebyggelsetryck? Är det dokumenterat? (brf Remus) 

Kommentar: 
Att utnyttja möjligheter att bygga fler bostäder inom befintlig stadsstruktur är 
ett sätt att utveckla staden på ett miljömässigt bra sätt, och att utnyttja gjorda 
investeringar i infrastruktur mm. Det finns därför anledning för kommunen att 
se över var det är möjligt att förtäta staden, och att skapa en beredskap att ta 
fram detaljplaner vartefter efterfrågan uppkommer. 
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Kommunen blir fortlöpande kontaktad av intressenter som önskar förvärva 
mark i olika delar av staden i syfte att bygga bl a bostäder. Inom Sundsta har 
kommunen emottagit intresseanmälningar från ett antal etablerade intressenter.  

Finns det avtal m exploatör om södra parkeringen? (brf Remus) 

Kommentar: 
 All aktuell mark inom programområdet ägs av kommunen, med undantag av 
Svarvaren 12 och 14. Inga avtal om markupplåtelse finns. 

Jag hoppas att fortsatt planering kan skapa en trivsam torgmiljö, utöver en trafik-
plats. (Snickaren 3) 

Kommentar: 
Tanken är att i den fortsatta planeringen skapa ett modernt torg där det offent-
liga rummets funktion som mötesplats kan samsas med trafik. 

 
Synpunkter rörande parkmiljön och grönska i allmänhet 
Vi behöver grönområden som renar stadens luft. (brf Romulus) 

Kommentar: 
Det är viktigt för städer att grönområden och träd finns av trivsel- och miljö-
skäl. Det är bl a av den anledningen som hela parkmiljön runt tjärnet föreslås 
säkerställas för detta ändamål. 

Som utebad skulle tjärnet bli ett bra komplement till badhuset, men då skulle vat-
tenkvaliteteten förbättras. För Sundstatjärn skulle en alternativ befintlig ledning 
med skiktbeläggning och pumpar föras över från Klarälven i norra delen via kv Ki-
karen, detta överskottsvatten skulle pumpas ut via en liknande rörförbindelse i söd-
ra delen där detta finns och är lämpligt, vilket skulle ge ett renare badvatten. (boen-
de Rud) 

Kommentar: 
Kommunen kommer fortsatt att utreda förutsättningarna för rening av tjärnet.  

Att bebygga södra parkeringen går emot planprogrammet – 30 kastanjeträd behö-
ver tas ner. Vi kräver att trädgränsen mellan södra parkeringen och DKV 2 och 
Rudsvägen 5 bibehålls! (brf Vargen) 
Jag vill ha kvar luftigheten, ljuset och grönskan. Inte hugga ner 30 träd, vid södra 
parkeringen. (Boende DKV) 
Om inte hela parkeringen (södra) ska vara kvar – gör om delar av den till park. 
Träd är stadens lungor! (boende DKV) 

Kommentar: 
Om den södra parkeringen kommer att bebyggas förloras funktionen som den är 
idag, liksom troligtvis flera av de träd som finns på platsen. Men liksom områ-
det idag har som huvudsaklig funktion parkering även kan inrymma träd och 
grönska, är det också möjligt att vid en förändring skapa nya gröna inslag, träd 
och planteringar.  

Önskemålen om att bibehålla en ”grön ridå” mellan DKV 2 och Rudsvägen 5 
förs vidare till kommande detaljplanearbete.  

 

Synpunkter rörande trafik och parkering 
Mer parkering behövs! Det är ett hån om ni tror att alla jobbar i centrum.  Utred 
tydligare var parkeringarna ska ersättas. (brf Remus)  
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Hur många platser försvinner/hur många tillkommer? (brf Romulus) 
Vi har 16 egna platser som är uthyrda. 18 står i kö. (brf Romulus) 
Var ska besökare parkera? Måste äldre åka kollektivt och bära matkassar? Det är 
kaos vid besökstider på badhuset. (brf Remus) 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om att det inom området finns pro-
blem med parkeringsplatser för boende, vilket också framgår av planprogram-
met. Ursprunget till problematiken ligger i att bilinnehav och behov av parker-
ingsplatser såg annorlunda ut i samband med byggnationen av bostäderna inom 
kv Pilen och Vargen. Exakt hur många platser som försvinner är i dagsläget 
inte klarlagt. Den södra parkeringen bedöms dock vara den där nettoförlusten 
av parkeringsplatser kommer att bli som störst i samband med exploatering. 
Inom område BP är utgångspunkten att parkeringsplatserna som finns idag inte 
ska minskas, utan nya parkeringsplatser ska tillskapas i ytterligare ett plan. Hur 
många av dessa som ska höra till boende, och hur många av dem som kan till-
gängliggöras för allmänheten (besökare) och som boendeparkering (via till-
stånd) kommer att utredas i fortsatt detaljplanering.  

Att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär avvägningar mellan att 
bygga hållbara strukturer (förtätning, längs kollektivtrafikstråk, utvecklade 
gång- och cykelvägar m m) anpassade till hållbara livsstilar samtidigt som da-
gens behov och möjligheter också ska tillgodoses.  

Vid lösen av parkeringstillstånd på ”badhusparkeringen” – parkering i mån av 
plats? (brf Remus) 

Kommentar: 
Genom att upplåta parkeringsplatser i mån av plats, kan parkeringen totalt sett 
tillgängliggöras för fler personer (både besökande, boende och verksamma) än 
om varje grupp användare hade fått egna, designerade platser.  

Parkeringen är primärt till för besökande till Sundstabadet och Sundsta idrotts-
hus.  

Vill köpa parkering (inom del av södra parkeringen tolkar jag det som – planför-
fattarens anm.) närmast vårt sophus. Vi behöver 1 ppl/lgh (29 lgh). Även motor-
värmare behövs. (brf Remus) 
Vi vill, liksom Brf Remus, köpa mark för att tillgodose vårt parkeringsbehov (brf 
Vargen) 

Kommentar: 
Området i fråga ska enligt planprogrammet användas för centrumändamål och 
torgbildning. Enskilda intressen av parkeringsplatser kan därför inte prioriteras 
innan dess en detaljplaneprocess har genomförts som kommer att väga samman 
allmänna och enskilda intressen.  

För att skapa så god utnyttjandegrad som möjligt för varje parkeringsplats – 
och därmed hushålla med marken – är det kommunens ambition att försöka till-
gängliggöra varje parkeringsplats för så många som möjligt. Att anvisa en par-
keringsplats för en enda bil, oavsett om den hyrs eller inte, är inte en modern 
metod. Det är istället bättre att försöka arbeta med boendeparkeringstillstånd, 
som inte låser upp platser den tiden de inte utnyttjas, utan då kan dubbelutnytt-
jas för andra ändamål (besökande m m).  
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Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer därför i nuläget inte att möjliggöra 
något förvärv av marken i fråga för enskilt parkeringsbehov. Däremot finns 
möjligheter för boende att införskaffa boendeparkeringstillstånd inom ”badhus-
parkeringen” samt tillsvidare, den södra parkeringen. Ett slutligt ställningsta-
gande i frågan kan därför först göras efter förestående detaljplaneprocess har 
genomförts och markanvändningen fastställts. 

Det är angett besökare till bad- och idrottshus. Men inte besökande till boende. (brf 
Romulus) 

Kommentar: 
Det är av praktiska skäl inte möjligt att ange hur många besökande till boende 
som finns. I bad- och idrottshuset finns besöksräknare vilket ger ett bättre un-
derlag för att fastställa behovet av parkering. 

Laddstationer för elbilar och motorvärmare för miljöns skull (brf Romulus)  

Kommentar: 

Karlstads kommuns helägda parkeringsbolag Parkab har ett långsiktigt ägardi-
rektiv att införa laddningsstationer för elbilar på sina parkeringsplatser. Ur 
miljösynpunkt är det mycket riktigt positivt med motorvärmare. Det finns dock 
praktiska svårigheter med att genomföra detta, såsom omfattning och kostnads-
täckning (vem betalar?). Det finns i nuläget inga planer på att införa motor-
värmare inom området.  

Det är positivt om bostadsrättsföreningar och enskilda också möjliggör laddsta-
tioner för elbilar och motorvärmare. 

Kommunen ska inte göra det mindre attraktivt att inneha bil inom området! Alla 
har rätt att äga bil! Alla kan inte gå/cykla/åka kollektivt till jobbet! (brf Romulus) 

Kommentar: 
Att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär avvägningar mellan att 
bygga hållbara strukturer (förtätning, längs kollektivtrafikstråk, utvecklade 
gång- och cykelvägar m m) anpassade till hållbara livsstilar samtidigt som da-
gens behov och möjligheter också ska tillgodoses.  

Ett av kommunens övergripande mål, som uttrycks i den strategiska planen, är 
att minska klimatpåverkan från transportsektorn och att minska buller och luft-
föroreningar (som i stor utsträckning härrör från biltrafik). Genom att bygga 
där möjligheterna att gå eller cykla till arbete och andra målpunkter, och där 
det finns god kollektivtrafik, kan behovet av egen bil minska för dem som bosät-
ter sig eller redan bor i området.  

Trafiken är stundtals mycket störande längs DKV. Det parkeras också på gräsmat-
tor och gångvägar. Bilar står på tomgång för att invänta lediga parkeringsplatser el-
ler hämta upp från bad-/idrottshuset. Se över hela trafik- och parkeringssituationen! 
(boende DKV) 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om att det inom området finns pro-
blem med parkeringsplatser för boende, vilket också framgår av planprogram-
met. Inom ramen för kommande detaljplaner kommer en övergripande parker-
ingsutredning att tas fram.   
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Synpunkter rörande stadsmiljö och bebyggelsens karaktär samt kring 
byggnadshöjder i allmänhet 
Byggnation skulle förfula området och minska naturområdena. Områdets historiska 
karaktär skulle försvinna och ersättas med negativ karaktär. (brf Remus) 

Kommentar: 
Hänsyn till kulturmiljövärden och arkitektur behandlas i planprogrammet och 
kommer fortsättningsvis att beaktas i fortsatt detaljplanearbete. 

Siktstråk försämras med fler hus inom området. (brf Romulus) 

Kommentar: 
Genom att fler hus byggs kommer siktförhållandena generellt att förändras. Det 
finns dock möjlighet att också lyfta fram nya siktstråk, bl a Hertig Carls väg och 
Hagaborgsgatan lyfts fram i planprogrammet.  

Jag uppskattar att siktlinjerna bevaras så att området fortfarande känns öppet 
(Snickaren 3) 
Byggnationen innebär en negativ upplevelse av tunga fastigheter tätt inpå som både 
bryter siktlinjer och rymd. (brf Vargen) 

Kommentar: 
Det är vid exploatering naturligt att närmiljön i olika omfattning förändras. 
Många gånger upplever befintliga boende detta som en försämring. En del upp-
lever det som en förbättring, och för nya boenden kan det också innebära de 
premisser från vilka de utgår ifrån när de bekantar sig med området, liksom be-
fintliga boende en gång i tiden gjorde.  

Planprogrammet har försökt att beakta och lyfta fram betydelsen av över-
gripande siktstråk och kopplingar.  

Låt Sundsta fortsätta att vara ett funkisområde med lågmält, enhetligt utseende! 
Håll ny bebyggelse i stil med nuvarande – funkishus i varma färger! (boende DKV) 
Planerad byggnation ansluter inte till befintlig funkisstil. (brf Vargen) 

Kommentar: 
Det är i planprogrammet inte redovisat hur ny bebyggelse ska utformas, då det 
fortfarande är i ett tidigt skede i planeringsarbetet.   

Vi anser att planerad byggnation bör ha samma höjd som befintlig bebyggelse (3 
våningar i anslutning till DKV och 5 våningar i anslutning till Rudsvägen). (brf 
Vargen) 

Kommentar: 
Det är alltid viktigt att vid planering av ny bebyggelse se vilka de befintliga för-
utsättningarna är. I många fall bör ny bebyggelse anpassas i utformning, pla-
cering, skala och höjd till befintliga förhållanden, och andra gånger kan det 
vara acceptabelt eller till och med önskvärt att ny bebyggelse avviker från 
mönstret. I planprogrammet lyfts betydelsen fram av en högre byggnad som 
fondmotiv vid Sundstatorg. Platsens läge i stadens övergripande struktur, med 
många siktlinjer och skärningspunkter gör också att platsen i sig motiverar en 
markering med bland annat högre byggnad(er). 

Det nybyggda huset på Tysta Gatan lyfts fram som ett avskräckande exempel på 
missanpassning (boende DKV) 
Ta hänsyn till luft och ljud! (boende DKV) 
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Kommentar: 
Bullerfrågor och luftföroreningar kommer att behandlas i kommande detaljpla-
nearbete. 

 
Synpunkter rörande byggarbetsplats 
Vi har levt i närheten av en byggarbetsplats i 3 år och medlemmar mår fysiskt och 
psykiskt dåligt av detta, samt att det blir ännu mer försenat. (brf Vargen) 

Vi har bott på en byggarbetsplats sedan våren 2010 med allt vad det innebär av 
oljud, skakningar, damm, vatten- och avlopp som grävts av och nu ska det fortsät-
ta... kanske blir vår familj inte Karlstad trogna (boende DKV). 

Kommentar: Det är ofrånkomligt att byggnation medför vissa störningar. Åt-
gärder för att begränsa störningar hanteras inom ramen för kommande detalj-
planeläggning, till exempel genom regleringar i exploateringsavtal eller villkor 
i miljötillstånd. 

 

 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 
Kerstin Berg i samverkan med Daniel Nordholm, SBK Värmland, den 27 februari 
2013. 
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Samrådsredogörelse planprogram Sundsta bilaga 1 

Samrådsmöte 2013-01-10 om planprogram för Sundsta 

Närvarande 
Daniel Nordholm, Kerstin Berg – stadsbyggnadsförvaltningen 
Margareta Nilsson – teknik- och fastighetsförvaltningen 
21 boende, fastighetsägare och intressenter enligt lista 
 

Inledning 
Kerstin hälsade välkommen, presenterade kommunens företrädare och berättade om upplägget av 
mötet. 
Kerstin redogjorde för planprocessen och var projektet befinner sig i den. 

Redovisning av förslaget 
Daniel gick igenom förslaget till planprogram 

- Planområdets avgränsning 
- Projektet började med en fastighetsägare som ville bygga – kommunen behövde se det mer 

övergripande 
- Hur det såg ut tidigare (gamla kartor) 
- Det som idag ser ut som allmän park mellan gymnasiet och kyrkan är tomtmark enligt 

gällande detaljplan 
- Varför tittar vi på området – kommunen har fått förfrågningar om att bygga på både privat och 

kommunal mark 
- Behov av överblick – beslut om planprogramuppdrag 
- Bebyggelsestrukturen i befintlig bebyggelse, användning, höjder – skillnad mellan Sundsta 

och Norrstrand 
- Strategi för fortsatt bebyggelseutveckling – stadsmässighet vid Rudsvägen, platsen vid södra 

parkeringen 
- Inte privatisera de ”mest heliga” områdena – det gröna runt tjärnet ska skyddas 
- Tankar kring skolornas utveckling  
- Bild framtida markanvändning 

o Park av det som upplevs som park 
o Bostäder vid Sundstavägen, norr om kyrkan 
o Bostäder och parkering vid DKV 
o Bostäder vid ”Sundstatorg” 
o Ingen förändring för planeras för kyrkan och badhuset 
o Skolan – inget klart vad som kommer att ske. Kan bli en utveckling på Sundstasidan 

i så fall förordas att den får växa på höjden och norrut  
o Säkerställa parken och området runt tjärnet – utveckla den, bad, lekplats, beachvolley, 

evenemang 
- Vattenkvaliteten viktig – nu finns problem med algblomning. Det finns teorier kring hur man 

kan lösa det – olika metoder för syresättning och att minska kvävenivåer 
- Parkering. Eftersträva dubbelutnyttjande av parkeringsplatser för att åstadkomma bättre och 

effektivare användning 

Frågor och synpunkter 
Om parkering 
Det har tidigare stått ett 100-tal bilar vid DKV, nu har de ingenstans att stå sedan man byggt om gatan.  
Det finns inte parkering för de som redan bor inom området. 
Det primära behovet borde vara för oss som redan bor där. 
Det kommer att bli ännu mer besökande till badhuset när det blir klart, då blir problemen ännu större. 
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Parkeringen inom området BP blir väl bara för de nya husen och badhuset? Var ska vi andra parkera? 
Det är ändå våra hem. 
Brf har mailat till kommunen och bett att få köpa loss parkering för att inte behöva ha parkering på 
gården – men inte fått något besked. 
Har fått löfte om att få hyra platser till viss månadsavgift. 
Problem för besökande att parkera – blir svårare när det blir fler hus. 
Södra parkeringen var lovad till en brf . 
 

- Det är svårt veta hur stort behovet är när platserna är gratis. Det förekommer en hel del 
”okynnesparkering” i området för att man kan parkera gratis. 

- Det ska inte tas bort parkering 
- I detaljplaneskedet kommer parkeringsfrågan att studeras närmare för respektive projekt. Då 

kan vi också titta på tillgängligheten till befintliga gårdar 
 
Brf har kö till sina platser, så där kan man få reda på hur stort parkeringsbehovet är. 
Besökarnas behov kan inte vara så svårt att beräkna – alla som går in i badhuset och idrottshuset 
räknas. Det går att göra en undersökning. 
 
Om trafik 
Det har blivit mkt mer trafik på Rudsvägen när man satte 30-skyltar vid skolorna 
Ska ni ta bort 30 vid skolorna för att leda trafiken där. Tvinga folk att åka buss i stället. Vi vill inte ha 
mer trafik på Sundstavägen! 
 

- BRT-stråket ger bättre kollektivtrafik vilket kan påverka hur man åker 
  
Man bör inte förenkla för genomfartstrafik på DKV  
Nu åker bilar runt från macken via Rudsvägen – DKV , runt, runt, och spelar högt 
 
Hertig Karls väg gick inte att ploga efter avsmalningen! 
Ska det fortfarande vara enkelriktat på HKV? Det är så ogenomtänkt! Tycker parkeringen ska vara 
kvar. 
 
Om bebyggelseområden 
Förfärligt att ni ska ge er på Sundstaområdet. Fria ytor och gräsmattor är vad som behövs 
Är det viktigare att bygga hus vid vatten än låta folk vara där och ha det trevligt. 
 
När man bygger bostäder inom BP blir det ju inga parkeringsplatser kvar. 

- Bostäderna byggs ovanpå parkeringen – utformas så transparent som möjligt – siktlinjer ska 
finnas från DKV mot parken 

 
Träden på parkeringen kommer att försvinna när man bygger. 
 
Det finns massor av mark på andra ställen – varför ska man bygga här? Bygg i Sjöstad – där finns det 
mycket mark 
Norrstrandsparken – där kan man bygga, där finns det massor av mark 
 
 
Planerna är orealistiska. Skolan har sin matsal i idrottshuset. Processerna måste korrelera med 
varandra. Förslaget är inte verklighetsförankrat. 

  
Vad är Sundstatorg? 
I tidningen står det att det ska byggas fyra hus på södra parkeringen – de kommer väldigt nära. Och 
varför ska man bygga högre än det som redan finns? Varför ska man inte bygga enhetligt? 
När vi skulle glasa in balkonger fick vi inte göra som vi ville – nu ska man bygga hur som helst. 
Ska parkeringsmarken säljas? Då finns det väl intresse av att tjäna pengar.  
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Ska man bygga på södra parkeringen – det har stått så i tidningen? Eller har vi missuppfattat?  

- Det som stod i tidningen är ett idéförslag från en av flera intressenter. Men förslaget i 
programmet är att det ska byggas på södra parkeringen. 

- När planprogrammet är beslutat kommer kommunen att fördela mark – än är det inte beslutat 
vem som ska bygga eller hur det ska byggas. 

- Ett av massor av förslag – planprogrammet diskuterar vilka medskick man ska ha till varje 
område. I detaljplanen kommer man att göra klart vad olika mark ska användas till. 

 
Ska vägarna stängas av? 

- Vägarna ska inte stängas av – kartan kommer att förtydligas 
 
Var kommer man att börja med detaljplan? 

- Troligen kommer man att börja med Lundbergs fastighet och Sundstatorg 
 
Om störningar 
Vi har bott i en byggplats snart tre år – nu kommer det att fortsätta. Hur tänker ni på medborgarna? 
Sundstabadet har tagit fyra år – varför tar det så lång tid? 

- Byggtiden har varit lång för att man velat slippa stänga badet 
 
Kan vi som stått ut få ett gratis badkort som kompensation? 

- Maggan tar med frågan. 
 
Vattnet i tjärnet är dåligt för att hundar förorenar badvattnet. 
 
Om processen och handlingarna 
Ni kan väl skriva så att vi fattar. Vi förstår inte ringarna på kartorna. 

 
Varför så kort tid för yttrande? Svårt yttra sig när det är så stort, när man inte vet hur det ska bli. 

- Handlingarna har funnits tillgängliga från mitten av december, samrådstiden är förhållandevis 
lång 

 
När man ringer till kommunen får man inget svar – ni mörkar, säger inget, vi har frågat om 
boendeparkering men får inga svar. 
 
Ni tänker inte på miljön, bara på trafik! Ni bryr er inte om de mjuka värdena. 
 
 
Antecknat av Kerstin Berg 



BRF Remus    2013-01-27 
 
Åsikter planprogram Sundsta 
 
Vi motsätter oss byggnationen och planprogrammet i den del som omfattas av Sundstatorg 
TORG/BC .  
 
Sundstatorg TORG/BC, området bör koncentreras till utetorg, parkeringsverksamhet, 
handelsverksamhet (befintlig), samt eventuellt fler grönytor. Bostadsdelen bör hållas till den 
norra delen benämnda område såsom BP, B1 och B2. 
 
Bostadsbyggnation inom området benämnt TORG/BC får anses vara ett för stort ingrepp i den 
befintliga miljön som inte skulle leda till en förbättring av området, samt att ett av få öppna 
området i centrala delarna av Sundsta skulle tillintetgöras. Karlstad har några få områden som 
idag har en mer öppen karaktär vilket bör bevaras så även i framtiden. Sundsta är ett av dom.  
Vidare är anmärkningsvärt att område B1 och B2 är mer detaljrikt beskrivna i 
planprogrammet i jämförelse med område markerat som TORG/BC.   
 
TORG/BC är det område som kommer att påverkas mest av planläggning. I planprogrammets 
beskrivning av område benämnt TORG/BC innehåller enbart luddiga och flummiga 
formuleringar om bebyggelse utformningen. Är detta för att möjliggöra höghus som inte alls 
är anpassade till befintligt bostadsutformning???.  
 
Här bör stora restriktioner mot höghus byggnation tas med vid planläggning. All 
bostadsbyggnation bör anpassas vad gäller våningar på byggnaderna, material och utformning 
så att det flyter in med befintlig bebyggelse. Det skulle vara en hädelse och ett påhopp på 
Sundsta som område om höghusbyggnation i moderntappning skulle släppas fram i den här 
delen. Här bör utredas och redovisas mer konkret vad avsikten är. Att det skulle råda så stor 
bostadsbrist känns tveksam. Hur är behovet av att flera bostäder behövs i området utrett? 
Enkät undersökning eller är det ren girighet som hägrar? 
 
Finns det idag exploatörsavtal med aktörer för den delen som idag är parkeringen om 
exploatering?  
 
En förtätning av området kommer enbart leda till att flera parkeringar kommer att behövas. 
Dagens och framtidens färdmedel över lång tid kommer att förbli bil för många boende i 
området som inte har förvärvsarbete i de centrala delarna av Karlstad. Att man sedan skriver 
att cykelparkeringar ska prioriteras i jämförelse med bilparkeringar för att stimulera ett 
hållbart resande. Det får väl enbart ses som ett påhopp och hån på de boende i området som 
färdas varje dag med bil för att kunna dels förvärvsarbeta och försörja sig, samt ta ifrån 
människor rätten till bil. Det är som att bara för att man är boende i området så förutsätts man 
jobba i de centrala delarna av karlstad och därmed inte är i behov av bil i något sammanhang.  
Det bör tydligare utredas vart nya parkeringsmöjligheter skulle förläggas och ersätta befintlig 
parkering. 
 
Vidare förs resonemanget i kommunens beredning till förslag om avgifter till parkering vid 
Sundsta badhus med motiveringen att ”parkeringsbehovet ökar när det nya badhuset står 
färdigt” dnr: KFN-2012-361. 
 



Det kan även nämnas att vid lösen av parkeringskort efter införande av parkeringsavgift på 
parkeringarna så framgår det att man inte är garanterad plats utan ”i mån av plats” som det 
uttrycks.  
 
Det gör oss konfundersamma över hur man då kan resonera över att minska antalet 
parkeringar och sen även utöka med fler bostäder i området?.   
 
Vi anser även att det skulle förfula område och förminska de naturområden som återfinns i 
områdets närhet. I frågan om att strandskyddet idag är upphävt p.g.a. tidigare detaljplaner får 
inte ses som en anledning till att de inte ska kunna komma att träda i kraft vid ny 
planläggning. De planer som idag finns är mer än väl anpassade till de reglerna. Vid ny 
planläggning av området får de strandskyddsreglerna anses utgöra ett hinder mot ny 
byggnation av den karaktär som presenterats.  
 
Vidare anser jag att områdets historiska karaktär skulle försvinna och ersättas med något av 
mer negativ karaktär. En förtätning som inte leder Karlstad framåt. 
 
Planprogrammet bör omarbetas innan godkännande ges.  
 
I Brf remus har vi ställt frågan om att få köpa parkering i området närmast där vi har sophus 
idag för vårt behov i föreningen med en bil/lgh och vi har 29 lägenheter. Vi är också en 
intressent på området som vi vill ordna med motorvärmarplatser som då sparar miljön. Vi har 
boende som har arbete där jourverksamhet som distriktsveterinär med mediciner i bil och då 
behöver motorvärmarplats. Vi vill också möjliggöra med laddstationer för elbil på området 
som vi vill köpa. 
 
Vi i föreningen ställer oss också bakom skrivelser från BFR Romulus samt DKV Vargen efter 
styrelsemöte i BRF Remus. 
 
Brf Remus 
Brith-Marie Danielsson, ordförande 
Rudsvägen 5B 
654 63 Karlstad 



Hej! 
  
Fler synpunkter från BRF Remus kommer här i mailet. 
  
Angående parkeringsplatserna. 
 
* Det bor äldre i huset som är beroende av p-plats för anhöriga som är där och hjälper dom, plus att 
man kan inte kräva att de ska åka kollektivt och släpa på eventuell packning. Matkassar mm. 
* Våran förening är också intresserade av marken. 
* Vid evenemang i badhuset eller idrottssalen är det redan nu kaos pga för lite parkering, kommer 
bara bli 
värre när "våran" försvinner. 
* Många har släkt på annan ort, ska de behöva åka bli till stan eller Bergvik för att hitta parkering 
och sen  
åka kollektivt till oss? 
 
Med Vänlig Hälsning 
Brith-Marie Danielsson 
Brf remus 
 
  

Re: Ang. Vbf: Synpunkter planprogram Sundsta
Brith-Marie Danielsson  
till: 
kerstin.berg, stadsbyggnadsforvaltningen 
2013-01-28 15:52 
Visa detaljer 
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