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Samrådsmöte för Barken 2 
 

 Detaljplan för Barken 2 
Datum 2022-11-15 
Plats Solen/Samhällsbyggnadshuset 
Deltagare Närvarande: 

Alexandru Panait 
Sofia Anesäter Olsson  
 

Deltagare enligt närvarolistan 
(diarieförd på kommunen) 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Stadsbyggnadsförvaltningen  

Presentation av samrådsförslag  
Alexandru presenterar vad en detaljplan är, bakgrund samt samrådsförslaget.   
Mer information om ändring av befintlig detaljplan (planbeskrivning & 
plankarta) finns på kommunens hemsida. 
Viktigt att lämna in synpunkter skriftligt senast den 30:e november.  

Synpunkter 
Det upplevs förekomma en avsaknad av parkytor samt rymliga 
bostadsgårdar inom Tyggårdsviken. Grönytorna är inte tillfredställande. Att 
hänvisa till Herrhagen för närmaste grönytor anses vara för långt. Det finns 
begränsat med ytor som skulle kunna omvandlas till nya grönytor inom 
Tyggårdsviken, området är idag väldigt tätbebyggt.   
Synpunkter på att det borde anordnas för en park istället för bostäder. Det är 
positivt för både boende, besökare och förskolan inom området.  
Anpassning till befintlig struktur behöver inte betyda att den tillkommande 
byggnaden uppförs i samma volym - utbredning och höjd som de andra 
lamellhusen längs med kanalen. Det nya huset behöver inte följa befintlig 
byggnadshöjd för att det ska anpassas till stadsbilden. Det kan arbetas med 
utstick i stadsbilden med fokus på gestaltning av ex. en byggnad som tar upp 
mindre plats en förslaget.  
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Föreslagen byggnad innebär högre exploatering än gällande detaljplan. I 
tidigare illustrationer över Tyggårdsviken fanns inte föreslagen 
komplementbyggnad i gränsande byggnaders siktlinje. Det är ett viktigt stråk 
mot vattnet där idag. Oro om att komplementbyggnaden kommer att störa 
utsikten.  
Övrig bebyggelse inom Tyggårdsviken förhåller sig till varandra och 
anpassar utblickar på något vis, föreslagen byggnad stör utsikten från 
bakomliggande befintlig bebyggelse och hamnar nära befintliga balkonger. 
Förslaget innebär även skuggning och mindre solljusinsläpp till 
omkringliggande bebyggelse.  
Önskar större anpassning till de närboendes kvalitéer så som utsikt och 
ljusinställning.  
Området är i princip färdigbyggt idag, förslaget kommer innebära att 
byggnation och stök börjar om. Vid ev. byggnation - begränsa olägenheter 
för de närboende och förskolan. Oro kring vad det innebär för närliggande 
färdigbyggda ytor (störmoment under byggnation).  
Tillgänglighet för räddningstjänsten? Vad händer om byggfordon blockerar 
vägen när det redan idag är trångt på Ahlamarksgatan? Viktigt med 
framkomlighet på Ahlmarksgatan även under ev. byggnation.    

Frågor 
Vem är markägare? Vem är tomträttshavare?  
Kommunen är markägare och tomträttshavare är Idun Domum Barken AB.   
 
Kan kommunen säga upp tomträtten och köpa in marken?  
Tomträtt är en stark rättighet. Det finns begränsade möjligheter för en 
kommun att säga upp en tomträtt. Området omfattas av oanvänd byggrätt i 
dagsläget vilket gör det även till en ekonomisk fråga.   
 
Finns det krav på andel grönyta inom bostadsområden?  
Det finns inga formella krav på grönytor inom bostadsområden. Kommunen 
har däremot riktlinjer beskrivna i bl.a Grönstrukturplanen. Gällande plan 
antogs innan att nämnda riktlinjer antogs och därmed kan avvika från dessa.   
 
Hur får man information om det händer något väsentligt i projektet? Går det 
att prenumerera på projektets hemsida? 
Projektets hemsida (karlstad.se/barken2) finns tillgänglig och där kommer 
det uppdateras med information. Vid granskning skickas även information ut 
i likhet med samrådet.  
 
Hur räknas våningar?  
I detta projekt räknas våning från bottenvåning och uppåt.  
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Vad händer med den tillfälliga cykelbanan som fanns på Pråmvägen i 
somras? Planer på ny bilbro över till Herrhagen?  
Det är inget bestämt gällande cykelbanan i nuläget, kommunen fick positiv 
respons på den tillfälliga lösningen. I dagsläge finns inga planer på ny 
bilbro över till Herrhagen.   
 
Kommer föreslagen byggnad ha samma höjd som befintlig?  
Planförslaget reglerar höjd så att byggnadsverk anpassas till angränsande 
befintliga lamellhus.  
 
Har genomförandetiden för gällande plan gått ut?   
Ja. Gällande plan antogs 2009.  
 
Vad händer om det inte blir en detaljplan? Med befintlig verkstadsbyggnad? 
I gällande detaljplan finns kvarvarande byggrätt för bostäder inom 
fastigheten.    
 
Är pålning aktuellt vid ev. byggnation? 
Förmodligen, ja. 
 
Hur sker Räddningstjänstens tillgänglighet till området? 
Räddningstjänsten når planområdet via Tolagsgatan (via Löfbergs) och 
sedan Ahlmarksgatan. Vid ev. brand finns det två utrymningsvägar, söder 
och norr om planförslaget.   
 
Komplementbyggnadens storlek och höjd?  
För komplementbyggnad reglerar planförslaget byggnadsyta på 120 m2 och 
höjd på 3,5 m.   
 
Hur begränsas olägenheter för de närboende vid ev byggnation?  
Genom exploateringsavtal där kommunen tillsammans med fastighetsägare 
reglerar hur ev. byggnation ska gå till, ex. vart fordon får köra och ställa 
sig. Ev. krav på mobila bullerskydd och tält kan förekomma.  
 

Nedtecknat av Sofia Anesäter Olsson 

  
Närvarolista  
10 närboende deltog på samrådsmötet    
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