
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
ändring av detaljplan för kv Barken 2, 

inom Tyggårdsviken, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Ändring av detaljplan för kv Barken 2 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 31 oktober och den 30 
november 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighets-
havare enligt fastighetsförteckningen och organisationer/boende och hyresgäster i närområdet 
har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Därtill har organisationer och 
intresseföreningar fått information om samrådsförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
samrådstiden.

Den 15 november bjöd Stadsbyggnadsförvaltningen in till ett informationsmöte i Samhällsbygg-
nadshuset med anledning av planförslaget. Syftet med mötet var att informera om förslaget och 
ge möjlighet för intresserade att ställa frågor och lämna synpunkter. På mötet deltog 10 personer. 
Mötesanteckningar bifogas.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
29 yttranden inkom under samrådstiden, varav 13 yttranden inkom från remissinstanser och 16 från 
sakägare inom området. Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med 
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. Inkomna synpunkter handlar huvudsakligen 
om användning av marken, solförhållanden, insyn och störningar under byggnation. Efter samrådet 
har dessa förutsättningar förändrats. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och Stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 
kap 18 §. /kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
• Plankartan har uppdaterats utifrån Boverkets senaste föreskrifter (2020).
• En kompletterande markprovtagning med tre provgroppar har genomförts.
• Planbeskrivningen har kompletterats med: tydliggörande kring befintliga översvämningsskydd i 

området, fördjupad beskrivning om hantering av markföroreningar, riktlinjer för dagvattenhan-
tering samt komplettering av barnkonsekvensanalysen. 

• Planförslaget har uppdaterats med en solljusstudie. 
• Genomförandeavtal mellan kommunen och fastighetsägare ska undertecknas till antagande.
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Stadsbyggnadsförvaltningens kommenta-
rer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär
PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring 
av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.

Kommentar: Noteras. 

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot ändringen av detaljplanen. 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning. 

Trafikverket 
Trafikverket har granskat samrådshandlingarna och har inget att erinra mot ändringarna i detaljpla-
nen.  

Karlstads El- och Stadsnät
Karlstads El- och Stadsnät har inget att yttra angående samrådsunderlaget för detaljplan för Barken 
2.

Region Värmland Kollektivtrafik
Region Värmland Kollektivtrafik har tagit del av handlingarna i ärendet Vi har inga invändningar 
mot förslaget. Vi bedömer att det inte påverkar planeringen för vår del. 

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för Barken 2 inom Tyggårdsviken – 
samråd.

Carlstads Gillet 
Carlstads - Gillet har inget att erinra mot nämnda detaljplan.

Ellevio
Vi har tagit del av samrådsremissen i ärendet. Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i 
närheten av planområdet, vi avstår därför från att yttra oss i ärendet.
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Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland
Markföroreningar
Ändring av gällande detaljplan innebär att planbestämmelse [markvåning], en markvåning skall 
anordnas utöver angivet högsta antal våningar till en höjd av 3,6 meter mellan markens medelnivå 
och första bjälklag till bostad, tas bort. Kommunen förklarar borttagande med att bestämmelse ur-
sprungligen har införts på grund av dåvarande översvämningssituationen i området. Samtidigt upp-
står tvetydighet då planbestämmelse [B], bostäder ej i markvåning, finns kvar. Länsstyrelsen undrar i 
detta sammanhang om planbestämmelse [markvåning] kan även knytas till markföroreningsfrågan i 
området.

Planområdet har haft problematik med markföroreningar och vissa fastigheter har sanerats efter 
att grundläggningsarbete påbörjats. Med hänsyn till markproblematiken i området och borttagande 
av planbestämmelse [markvåning] anser Länsstyrelsen att kommunen behöver komplettera plan-
handlingar med undersökning av markföroreningar till granskningsskedet. Kommunen behöver 
även beskriva hur risken kommer hanteras genom att redovisa åtgärdsmål och handlingsplan samt 
säkerställa en ändamålsenlig hantering genom planbestämmelser på plankartan.

Kommentar: Plankartan har uppdaterats utifrån Boverkets föreskrifter (2020). Nämnda bestämmelser i gällande 
plan exkluderas från ändringen. Justeringen innebär bl.a. att kv Barken 2 regleras med användningsgräns som 
möjliggör för enbart bostäder. 

En kompletterande markprovtagning med tre provgropar har genomförts på 3 m djup. Underlaget från provtagning-
en anses ge en tillfredställande bild av markens lämplighet. Ytterliggare provtagning kommer att ske i samband med 
ett antagande, när befintlig byggnad kan rivas. Beskrivning om hantering av förorenade massor har fördjupats och 
kompletterats med åtgärdsmål i planbeskrivningen. Planbestämmelse som reglerar startbesked för nybyggnation med 
hänsyn till föroreningar kvarstår och anses säkerställa att god markmiljö råder innan något byggs. 

Översvämning
Länsstyrelsen delar uppfattningen att området har ett skydd mot översvämning via de åtgärder som 
kommunen vidtagit. Länsstyrelsen anser dock att kommunen lämpligen kompletterar planhandling-
arna med en beskrivning för att tydliggöra hur området är skyddat, framförallt med en beskrivning 
över de skydd som finns tillgängliga samt till vilka nivåer de är dimensionerade för.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med fördjupad beskrivning av befintliga översvämningsskydd. 

Kommunala remissinstanser
Lantmäterimyndigheten Karlstad
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.
På plankartan bör det finnas någon förklaring rörande den ändrade utnyttjandegraden e1 16700. 
Planbestämmelserna b4 och b5 ska inte skiljas åt med kommatecken utan redovisas var för sig. Det 
blir tydligare. I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt 
inget att erinra. 

Kommentar: Plankartan har justerats och uppdaterats utifrån Boverkets föreskrifter (2020).

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Vatten och spillvatten
Förr att minska risken för överbelastning i dagvattensystemet med översvämningar som följd ställer 
kommunen krav på fördröjning av motsvarande minst 10 mm nederbörd per kvadratmeter hård-
gjord yta enligt kommunens dagvattenplan. Inför ny- eller ombyggnation på fastigheten ska exploa-
tören utreda och redovisa planerad dagvattenhantering för kommunen. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med riktlinjer för dagvattenhantering. 
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Markföroreningar
Aktuell fastighet är inbäddad i ett område där det genomförts sanering av omgivande fastigheter. 
Inom vissa delar av området har föroreningshalterna varit mycket höga. Enligt Miljöförvaltningen 
så finns det tre provpunkter i anslutning till Barken 2. Dessa prover har inte påvisat alarmerade 
höga halter. Med ledning av den information och historik som finns i området kan man inte ute-
sluta att det finns föroreningar inom Barken 2 och på större djup än två meter som kan innebära 
en risk för människa och miljö. Kompletterande provtagningar samt åtgärdsbehov behöver därför 
genomföras i planskedet. 

Kommentar: En kompletterande markprovtagning med tre provgropar har genomförts på 3 m djup. Beskrivning om 
hantering av förorenade massor har fördjupats och kompletterats med åtgärdsbehov i planbeskrivningen. 
 
Markägande samt avtal
Marken inom planområdet ägs idag av kommunen. Marken är upplåten med tomträtt för handel 
och industriändamål. 

Kommunen avser att ingå genomförandeavtal och tillägg till tomträttsavtal med exploatören angå-
ende parternas ansvar för genomförandet av planen. Inför granskningen av detaljplanen föreslås 
parterna vara överens om innehållet i genomförandeavtalet och avtal om tillägg till tomträttsavtal. 
Tomträttshavaren ska före granskningen ingå i GA-anläggningen Klara Viken GA:2.  

Kommentar: Fastigheten ingår i dagsläget i nämnd gemensamhetsanläggning med 3 andelstaler. Fastigheten ska 
fortsättningsvis ingå i GA:n.

Gata
Under genomförandetiden av huset kommer inte gång- och cykelvägen utefter Pråmkanalen att få 
användas till transporter eller ej heller få stängas av. Transporter måste ske inifrån området från Ahl-
marksgatan samt Bergendorffsgatan. 

Kommentar: Noteras. Detta fastställs i genomförandeavtal med fastighetsägaren.

Miljöförvaltningen
Markföroreningar 
Inom vissa delar av området har föroreningshalterna i marken varit mycket höga där även sane-
ringen inneburit hälsoproblem. Miljöförvaltningen har tagit del av tre provpunkter i anslutning till 
Barken 2. Dessa prover har dock inte påvisat alarmerande höga halter. Utifrån den information 
och historik som finns i området kan man ändå inte utesluta att det finns markföroreningar inom 
Barken 2 som kan innebära en risk för människa och miljö. Kompletterande provtagningar behöver 
därför genomföras innan ställning kan tas till om marken på platsen är lämplig för bostadsbyggande 
istället för att som planbeskrivningen anger vänta tills att planförslaget får ett antagande och befint-
lig byggnad rivs. Prover bör tas djupare än föreslagna 1- 2 m då det tidigare påträffats föroreningar 
djupare än 2 m i stora delar av området. Det går därefter att bedöma både lämplighet, åtgärdsbehov 
och ta fram övergripande åtgärdsmål.

En kompletterande markprovtagning med tre provgropar har genomförts på 3 m djup. Underlaget från provtag-
ningen anses ge en tillfredställande bild av markens lämplighet. Ytterliggare provtagning kommer att ske i samband 
med ett antagande, när befintlig byggnad kan rivas. Beskrivning om hantering av förorenade massor har fördjupats 
och kompletterats med åtgärdsmål i planbeskrivningen. 
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Övriga remissinstanser
TeliaSonera Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar längs med västra fastighetsgränsen. Se nätskiss.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Ska-
nova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: Noteras. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning
Samlat svar till samtliga boende inom området:
Generellt om planförslaget
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att föreslaget hus kompletterar befintligt stadsmönster och bidrar till att 
området får en enhetlig bebyggelsestruktur och symmetri. Flerbostadshuset anpassas till befintlig skala och siktlinje 
för området. Höjden på föreslaget hus har bedömts vara rimlig med hänsyn till gränsande bebyggelse och anspelar 
även med höjden på byggnationen längs med Strandvägen, på andra sidan av Pråmkanalen. Gällande detaljplan 
reglerar kvarvarande byggrätt till 1300 kvm och möjliggör för bl.a. bostadsbebyggelse inom hela fastigheten. Gäl-
lande plan reglerar inte vart nybyggnation ska placeras, vilket medför att placering av ett nytt hus utifrån gällande 
plan kan till stor del ske ostyrd. Detta kan resultera i mer påverkan på omgivande fastigheter, trots att nybyggnation 
tillåts i mer begränsad volym. 

För Tyggårdsviken finns ett gestaltningsprogram framtaget. Ett gestaltningsprogram tas fram som en idéskiss eller 
ett tydliggörande på hur ett område kan komma att se ut utifrån detaljplanen, men saknar lagstöd. I vissa fall kan 
ett gestaltningsprogram få mer tyngd genom kopplingar till planbestämmelser i plankartan. Detta är inte aktuellt i 
gällande plan. Befintlig byggnation har avvikit från gällande plan och medfört att stadsstrukturen som presenteras i 
gestaltningsprogrammet skiljer sig från hur området ser ut idag. Bedömningen om utformningen på nytt bostadshus 
utgår från befintlig bebyggelsestruktur och stadsmönster.

Planförslaget har avvägts mot allmänna intressen. Det fortsatt höga bebyggelsetrycket och efterfrågan på fler centrala 
bostäder är ett betydande allmänt intresse. Stadsbyggnadsförvaltningen har ett politiskt uppdrag att möjliggöra för 
800 bostäder varje år, samtidigt som gällande översiktsplan förespråkar förtätning på ianspråktagna ytor inom en 2 
km zon från centrum. Fler behöver möjlighet att bo i områden som erbjuder ett gott vardagsliv utan ett bilberoende. 
Bryggudden erbjuder närhet till service, arbetsplatser, handel, kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelser etc. Mot 
denna bakgrund gör Stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att förtätning genom nyttjande av ianspråktagen mark 
är rimligt i området. 
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Önskemål om anordnandet av ett grönområde istället för planförslaget
Stadsbyggnadsförvaltningen är medvetna om avsaknaden av renodlade grönområden inom Tyggårdsviken. Det är 
svårt att inom tät innerstadsbebyggelse som Tyggårdsviken hitta större ytor för idrott, fritidsaktiviteter och spontan 
lek men även här är det en fråga om närhet. Närmsta offentliga lekplats ligger ca. 500 meter ifrån planområdet 
och Långholmsparken är ca. 350 m bort. Mer närhet till grönska är självklart eftersträvansvärt. Detta planupp-
drag syftar däremot till att pröva möjligheten för nybyggnation genom höjning av gällande byggrätt inom en fastighet 
som redan är bebyggt och som i gällande plan regleras för bl.a. bostäder. I detta vägs olika allmänna intressen mot 
varandra. Som tidigare nämnt är det fortsatt högt tryck på centrala bostäder. Kommunen eftersträvar att nybyggna-
tion ska ske på redan ianspråktagna ytor, som i detta fall befintlig fastighet bebyggd med en verkstadslokal. Detta 
bedöms vara resurseffektivt nyttjande av mark och medför att ex. andra befintliga grönområden i tätorten lämnas 
till högre del orörda. Bryggudden medför rekreationella kvalitéer genom kontakten med vattnet med kajpromenader, 
båtbryggor och möjligheter till bad i ett centralt område. Planförslaget möjliggör för fler att kunna bo och ta vara på 
dessa kvalitéer.  

Att upphäva gällande tomträtt och ianspråkta redan bebyggd mark för anordnandet av ett grönområde är inte 
aktuellt i detta planuppdrag. 

Olägenheter
Genomförandet av planen kan medföra olägenheter för grannar, framförallt påverkas gränsande bebyggelse norr och 
öster om föreslaget hus. Stadsbyggnadsförvaltningen noterar samtliga synpunkter om påverkan på insyn, solförhållan-
den, utsikt och störningar under byggnation. Frågan behöver däremot behandlas utifrån områdets karaktär, gällande 
detaljplan och övriga förhållanden till Karlstads tätort. Med detta menas att toleransnivån behöver vara högre i vissa 
fall än i andra. Planområdet lokaliseras inom en central, tätbebyggd stadsdel med en gällande plan som möjliggör för 
bostadsbyggnation.

Planhandlingar har kompletterats med en solstudie som visar på förhållanden vid midsommar samt vår- och höstut-
jämning, utifrån befintlig och föreslagen byggnation. Solstudien visar förändrade förhållanden för boende i vissa lägre 
belägna våningar på Bergendorffsgatan A och Stapelgatan 1C. Studien visar även att det kommer finnas fortsatt 
tillgång till direkt dags- och solljus, men under mer begränsade timmar under vinterhalvåret. Planförslaget medför 
liknande solförhållanden som befintlig byggnation i kv Jakten 3/4. Solstudien bifogas med övriga planhandlingar. 
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Tyvärr kommer byggnation att skugga något för vissa lägre belägna lägenheter på Stapelgatan 1C, Bergendorffsgatan 
8A samt Ahlmarksgatan 9. Utsikt och insyn kommer att påverkas för boende i lägenheter på Bergendorffsgatan 
8A som har fönster/balkong i österläge, och i mindre utsträckning för boende på Stapelgatan 1C.  Insyn och föränd-
rat utsikt bedöms vara en rimlig påverkan i tät stadsbebyggelse. 

Komplementbyggnad 
Föreslagen komplementbyggnad bidrar inte till extra påverkan på solförhållanden, utsikt eller insyn. Befintlig pas-
sage mot Pråmkanalen, mellan staket och Stapelgatan 1C, blir inte mindre på grund av uppförandet av föreslagen 
komplementbyggnad (se skiss från solstudien). Nämnda förhållandena förbättras gentemot befintlig situation.

Parkering 
Parkeringsmöjligheterna för boende avses lösas genom inhyrning i Löfbergs parkeringshus. Kommunens parkerings-
norm ställer minimumkrav sett till antal platser och det är fastighetsägarens ansvar att möta upp kraven. 

Planområdet ligger centralt beläget i staden med närhet till service, handel, arbetsplatser, gång- och cykel samt kol-
lektivtrafikkopplingar till övriga tätorten. Mot denna bakgrund kan det antas att de som bor/flyttar till området 
kommer att i större utsträckning transportera sig via gång, cykel eller kollektivtrafik. Kravet på parkeringsplatser är 
därav även mindre.  

Boende inom kvarteret Barken och Bryggudden
Boende 1, Bergendorffsgatan 8A
Hela området blir så sönderbyggt. Stora störningar vid bygge av ett nytt hus, pålning t.ex. Ett grön-
område behövs, särskilt för barnens skull. 

Kommentar: Noteras. Störningar vid byggnation avses begränsas genom genomförandeavtal mellan kommun och 
fastighetsägare. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 2, Bergendorffsgatan 8A
Hej! Jag är helt emot förslaget och tycker att bygget av hus Barken 2 är helt galet. Jag har redan 
opponerat mig vid tidigare utskick och det är absolut INGENTING som förändrats eller är positivt 
med ett hus framför det hus jag bor i idag och framför allt inte ett högt sådant. Jag har fönster och 
balkong i två riktningar och den ena sidan är redan rakt emot det röda hyreshuset där det flyttar 
in/ut folk varje månad. Skulle det byggas ett högt hus framför min andra balkong och dessutom 
väldigt nära kommer jag inte få in någon solljus eller dagsljus och måste titta in i husväggar eller rakt 
på grannar på ca 10m håll i två riktningar. Är det så här Karlstads vision är och sätt att ta vara på 
oss som redan bor här på Bryggudden? Det är trångbyggt som det är. Detta kommer bli min ”bästa 
utsikt” om ni tränger in ett hus mot Pråmkanalen *BILD*. 
Satsa på ett grönområde med en gräsmatta, grillplats, bänkar, glasskiosk eller annat.. eller varför inte 
en parkering så att vi som bor här iaf  kan ha en bil per hushåll eller ta emot besök.
Gör om och gör rätt !!!

Kommentar: Planhandlingar har kompletterats med en solstudie som visar på förhållanden utifrån befintlig och 
föreslagen byggnation. Lägenheten kommer fortfarande att få tillgång till direkt dags- och solljus. Insyn och föränd-
rat utsikt bedöms vara en rimlig påverkan i tät stadsbebyggelse. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till 
samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 3, Bergendorffsgatan 8A
Tycker det känns lite ” hål i huvudet” att dra igång ett nytt bygge nu när området är i närmaste klart.
Hur påverkas husen runtomkring med bl.a. garage i källarplan när det börjar pålas? Hur är det med 
parkeringsplatser? Parkeringshuset känns ju ganska fullbokat redan nu! Nu har ju kommunen chans 
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att få till ett litet grönområde som helt saknas på Bryggudden! Ta chansen och gör området lite mer 
öppet och trevligt! Anlägg istället en liten park som en naturlig väg ned mot kanalen och in mot 
centrum via Haga. Kunde få bort många gångtrafikanter från ”Löfbergsviadukten”. Eller är det så 
att kommunen målat in sig i ett hörn,och MÅSTE ta fram en ny detaljplan?

Kommentar: Ett genomförandeavtal som syftar till att bl.a. minska olägenheter vid byggnation kommer att tas fram 
mellan kommun och fastighetsägare. Skador och vibrationer vid byggskedet är inte en detaljplanefråga utan regleras 
i annan lagstiftning. Exploatören ansvarar för att inga skador sker och att ersättning ges ifall något olyckligt skulle 
ske. Kommunen förutsätter att området görs säkert och att skador förhindras. Se Stadsbyggnadsförvaltningens sam-
lade svar till samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 4, Bergendorffsgatan 8A
Mitt namn är XXXX och jag bor på Bryggudden tillsammans med min familj sedan några år till-
baka. Jag skriver angående planförslaget för Barken 2. Jag är emot det planförslag som presenterats.

Bryggudden, ett helt fantastiskt område som kan komma att förstöras genom att inte tänka lång-
siktigt. Ett område som är i stort behov av gröna lungor som kontrast till all bebyggelse. Ska vi och 
vår nästa generation växa upp utan gröna ytor? Det enda rimliga är att anlägga ett grönområde på 
denna tomt, en park där människor kan mötas. Där barnen kan få leka och springa omkring, både 
de barn som bor i området men också alla de förskolebarn som i dagens läge har en minimal lek-
gård att röra sig på.

Bryggudden, ett redan tätbebyggt område där allt annat står färdigt och där människorna längtar ef-
ter ett färdigställande. I många år har byggprocessen pågått. Att påbörja ytterligare en byggprocess 
när allt annat står klart, en byggprocess som innebär byggdamm, störande ljud och aktivitet än en 
gång är helt orimligt. Om det skulle ha byggts ytterligare ett flerbostadshus på Bryggudden så skulle 
det ha skett i samband med byggandet av Bryggpalatset.

Om det mot förmodan ska byggas ett hus på Barken 2 ska det uppföras efter det underlag vi köpte 
vår bostadsrätt på. I nuvarande planförslag syns tydligt att hela huskroppen för Barken 2 flyttats 
norrut (mot brf  Bryggpalatset). Alltså har den öppning mot pråmkanalen, som var avgörande för 
oss vid vårt köp, minskats avsevärt. Detta är helt oacceptabelt. Huskroppen får inte inkräkta på den 
ursprungliga ytan som tydligt redovisades för oss vid vårt köp. Öppningen mot pråmkanalen måste 
få finnas kvar. Och den komplementbyggnad som finns med i nuvarande planförslag bör integreras 
i lägenhetshuset. En friliggande komplementbyggnad skulle skymma både utsikt och ta bort ett 
viktigt promenadstråk mitt i bostadsområdet.

Jag anser att det inte borde byggas ytterligare ett flerbostadshus på Bryggudden. Området är i stort 
behov av gröna lungor i kontrast till all bebyggelse. Det borde satsas på ett större grönområde, en 
park, vilket skulle öka attraktiviteten för hela området! En park där människor kan mötas.

Ni står inför ett vägskäl. Vill ni att Bryggudden ska få utvecklas till ett fantastiskt, attraktivt område 
där ni tagit utgångspunkt från människan och människans upplevelser, där ni skapat en hållbar, att-
raktiv helhet där god kvalitet gått före kvantitet? Eller tänker ni bygga ännu ett flerbostadshus i det 
redan tätbebyggda område som det är?

Kommentar: Noteras. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5). 
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Boende 5, Bergendorffsgatan 8A
Karlstad kommuns grönstrukturplan vill ju värna om en god bebyggd miljö som gynnar hälsa, este-
tiska värden, klimatanpassning, renare luft. Man vill att Karlstad benämns som ”den gröna staden” 
med gröna lungor och ett mål är att alla invånare i Karlstad kommun skall ha tillgång till ett mindre 
grönområde inom 100 meter och ett större grönområde inom 300 meter. Så nu finns ju verkli-
gen chansen att göra ett fint grönområde på Tyggårdsviken. Det skulle bli en fin förlängning av 
gång och cykelvägen från Willys ner mot bryggorna. Det skulle troligen även göra att det blir mer 
attraktivt att gå den promenadvägen från citykärnan ut till Bryggudden längs kanalen i stället för att 
gå genom viadukten vid Löfbergsskrapan. Det gör ju att trafiken rullar på bättre där i rondellen om 
inte alla cykel- och gångtrafikanter korsar vägen. 

Enligt barnkonventionen skall man se till barns bästa och det ska beaktas vid alla beslut som rör 
barn. Den totala avsaknaden av lekplatser och grönytor inom Tyggårdsviken borde ju verkligen till-
godoses nu när möjligheten finns. Det skrivs i ändringen av detaljplanen att små barn är beroende 
av trygga grönområden och då hänvisa till Herrhagens lekplats som ligger ca 500 meter bort är ju 
skrattretande. 500 meter är jättelångt för små barn att gå. Jag tycker inte att det som det beskrivs för 
äldre barn att bryggorna kan vara attraktiva som mötesplatser låter bra. Det är väl inga barn som 
ska leka på vare sig bryggor eller vid bilparkeringar. Ett grönområde skulle även gynna den förskola 
som finns i området som i stort sett inte har någon som helst utegård.

Man funderar ju också hur det kommer att påverka husen runt omkring som har garage i källarplan 
om det skall börja pålas igen i området. Parkeringsplatser känns ju också som det kan bli svårt att få 
i Löfbergs garage som i nuläget känns ganska fullbelagt.  Den här nya komplementbyggnaden ser ju 
ut att göra det gångstråket till kanalen mycket tightare och förfular området. 

Är inte det här en bra möjlighet för Karlstad Kommun att visa att man kan se saken på ett nytt sätt 
och tänka lite längre och visa att man bryr sig om måendet för de som redan bor i området och 
speciellt för våra barns skull. 

Kommentar: Noteras. Att anordna ett grönområde på redan ianspråktagen mark är inte aktuellt i detta planupp-
drag. Under projekteringsfasen kan det arbetas med tillskott av grönska inom fastighetens gård. Se Stadsbyggnads-
förvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 6, Bergendorffsgatan 8A
Undertecknade vill ej ha något bostadshus på den aktuella tomten. Det skulle innebära att området 
förtätades ytterligare. Vi skulle bli mycket drabbade då vi har utsikt mot Pråmkanalen. Utsikten 
skulle helt eller delvis försvinna. Avsaknaden av grönområde är påtaglig. På Bryggudden finns 
inte ett enda grönområde om man inte räknar den så kallade gräsmattan mot bilparkeringen. Den 
användes mest som hundrastgård. Det är inte så trevligt för oss som har huvudbalkongen mot det 
området.

Om det byggs en fastighet på den aktuella tomten drabbar det alla närboende med utsikt åt det hål-
let. Det blir mörkare och dystrare och värdet på våra lägenheter kommer att minska. Det finns en 
förskola/dagis i området. De och andra barn får vistas i mörker och har inget grönyta i området.
Frågan är om det är försvarbart att börja uppföra ett nytt bostadshus mitt mellan befintliga byggna-
der. Det innebär att en byggkran samt tunga fordon skall in i det trånga området. Det kommer även 
att bli stora olägenheter med pålning, damm m.m. Vi vill ha ett trevligt grönområde som verkligen 
saknas i området och inte något skymmande bostadshus.
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Kommentar: Att anordna ett grönområde på redan ianspråktagen mark är inte aktuellt i detta planuppdrag. Under 
projekteringsfasen kan det arbetas med tillskott av grönska inom fastighetens gård. Störningar vid byggnation avses 
begränsas genom genomförandeavtal mellan kommun och fastighetsägare. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade 
svar till samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 7, Bergendorffsgatan 8A
Jag ställer mig inte bakom en ändring av detaljplan, med anledning av att det Bryggudden inte behö-
ver en likvärdig storlek på fastigheten om det skulle bli aktuellt med en byggnad. Istället behöver
Bryggudden ett grönområde, då kommunen förespråkar hälsa och gröna lungor för att bli en mer 
attraktiv kommun. Ser man till de olika stadsdelarna i kommunen finns det grönområde, medan 
Bryggudden saknar ett grönområde i form av en park. Kanske borde kommunen prioritera om sin 
mark och låta det bli en återhämtningsplats för närliggande förskola samt för de som bor i närom-
rådet.

Kommentar: Noteras. Att anordna ett grönområde på redan ianspråktagen mark är inte aktuellt i detta planupp-
drag. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5). 

Boende 8, Bergendorffsgatan 8A
Jag är emot nya förslaget på detaljplan för Barken 2. Området kring Bryggudden är redan tätbe-
byggt som det är och det som behövs nu är en grön park där människor kan umgås. Ett litet lufthål 
bland all bebyggelse är det som behövs som kan nyttjas av hela Karlstad och som skulle vara guld 
värd för oss barnfamiljer i området och Fullriggarens förskola.

De flerbostadshusen som redan är uppförda i planområde Jakten och Barken har tidigare tillåtits 
byggas högre än gällande detaljplan och så stora att exploateringsgraden för hela området i stort 
redan har förbrukats. Då är det inte rimligt att trycka in ännu ett flerbostadshus enbart för att nyttja 
byggrätten. Tänk istället på oss som bor och lever här med barn och familj. När man väljer att 
godkänna ovan nämnda avsteg från gällande detaljplan för att få uppföra större hus och sälja större 
lägenheter måste man inse att de kvadratmetrarna som då tillåts byggas också tas ur den för plan-
området gemensamma bruttoarea-potten. ”Gröna lungor och utrymme för rekreation” verkar vara 
tomma ord som används när det passar… Om det ska byggas ett flerbostadshus på Barken 2 får 
inte högsta tillåtna exploateringsgrad om 18000 KVM överskridas.

Vi som bor bakom Barken 2 i Fullriggaren / BRF Hamnstaden blir mycket påverkade av husets 
placering. När vi köpte vår lägenhet var vi noga med att se till att få en fri siktlinje mot Pråmkana-
len (i det område som nu är markerad som korsmark). I presenterade förslag syns tydligt att husets 
placering är flyttad norrut jämfört med de underlag vi köpte vår lägenhet på. Om det ska uppföras 
ett hus i på Barken 2 måste huskroppen flyttas söderut så att huskroppen i Barken 2 linjerar (i norr) 
med huskroppen vid Bergendorffsgatan 8A och 8B. Vår enda öppning mot Pråmkanalen får inte 
blir mindre och därför får det heller inte byggas en fristående komplementbyggnad på korsmarken 
utan denna skall i så fall integreras i flerbostadshuset.

Kommentar: Föreslaget hus flyttas i befintliga skisser 2 meter norr från den södra fastighetsgränsen. Gestaltnings-
programmet framtaget för Tyggårdsviken har ej lagstöd, bebyggelsestrukturen har därmed avvikit från det. Föreslaget 
hus kommer att påverka utsikten för några boende i gränsande bebyggelse. Detta bedöms vara en rimlig påverkan i 
tät stadsbebyggelse. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5)
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Boende 9 och 10, Bergendorffsgatan 8A
Huset kommer parallellt med Bergendorffsgatan 8. De andra husen ligger inte parallellt utan mer 
omlott vilket tar bort en del av insynen samt skapar mindre skugga på de bakomliggande husen/
lägenheterna. När huset kommer parallellt så kommer det att skugga husen bakom. Hela bostads-
området är etablerat. Dom som bor här har flyttat hit med dom förutsättningar som finns. Att då få 
ett hus som blir sötrre än gällande detaljplan som skapar betydande förändring, insyn, skuggning av 
området och intilliggande bostäder är oangeläget mot grannarna. Byggnaden är betydligt större än 
vad den totala bruttoarean för gällande detaljplan vilket helt förändrar förutsättningarna i området.

Avvikelser från detaljplanen för höjden är oangeläget att bygga nu då detta inte var i planerat när 
övriga bostadshus fick godkänt att avvika från detaljplan. Detta hus kommer som en störning av 
området. Detso högre huset är ju mer stör det grannarna som redan är etablerade. Huset skuggar 
även området mer och solen kommer inte nå in alls till bakomliggande lägenheter, hus. Det saknas 
en del grönområden i området. Ska huset bli större än gällande detaljplan på tomten finns mindre 
plats för växter och grönområden.

Det finns inga parkeringsplatser att tillgose ett hus till. Detta borde det isåfall finnas ett kontrakt att 
Löfbergs parkeringsgarage godkänner att de kommer avvara parkeringsplatser innan ett byggkon-
trakt skrivs. Ett grönområde är att föredra då det är en stor avsaknad.

Vid en eventuell pålning finns risk för skador i närliggande hus då detta hänt tidigare hos grannar. 
Vem säkerställer att detta inte sker och vem betalar för eventuella skador?

Kommentar: Störningar vid byggnation avses begränsas genom genomförandeavtal mellan kommun och fastighetsä-
gare. Skador och vibrationer vid byggskedet är inte en detaljplanefråga utan regleras i annan lagstiftning. Exploa-
tören ansvarar för att inga skador sker och att ersättning ges ifall något olyckligt skulle ske. Kommunen förutsätter 
att området görs säkert och att skador förhindras. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende 
inom området (sida 5).

Boende 1, Ahlmarksgatan 2A
Jag är helt emot att det byggs mer på Bryggudden och är djupt oroad över att kommunen ens över-
väger ytterligare byggnation i ett så förtätat område (kallas även för Hongkong-gettot). Husen ligger 
mycket tätt och utsikten för många boende handlar om att titta in i en vägg eller in i grannarnas 
lägenheter. När det nu är så förtätat behövs inte fler hus, utan ett grönområde där boende kan få 
möjlighet till rekreation och varför inte anordna en park istället och kanske med ett mindre utegym.
Jag tänker även på riskerna med denna förtätning, då det t.ex. vid en brand i något av alla husen 
innebär en ökad risk för spridning. En annan farhåga är hur klimatförändringar kan resultera i över-
svämningar i ett så nära vatten-område som Bryggudden är. Asfalten breder ut sig och grönområ-
den lyser med sin frånvaro. Vart ska vattnet ta vägen, då det inte finns några ytor med grönområden 
som kan absorbera vattnet? Nej, jag avråder å det bestämdaste att det byggs mer i denna stadsdel. 
Här måste sunt förnuft råda och ett långsiktigt tänkande när det gäller riskerna samtidigt som det 
inte går att blunda för att de boendes psykiska hälsa kan påverkas negativt om det inte finns någon 
natur i närmiljön.
 
Kommentar: Räddningstjänsten har varit inblandade i arbetet. Utrymningsvägar hittas norr och söder om planförsla-
get. Planen uppdateras med riktlinjer om fördröjning av dagvatten. Översvämningssitutationen i området anses vara 
tillgodosett utifrån befintliga åtgärder. Planbeskrivningen kompletteras med en mer konkret beskriving av befintliga 
översvämningsskydd. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5).
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Boende 2, Ahlmarksgatan 2A
Det planeras att bygga ett bostadshus på tomten där Perssons Mekaniska ligger. Det är redan 
tillräckligt med bostäder på området då förtätningen redan är mycket stor. Avståndet mellan husen 
runt exvis Ahlmarksgatan är minimal. En brand i en fastighet kan snabbt få spridning till omgi-
vande hus. Något jag inte förstår är hur man idag kan anlägga en hel stadsdel utan ett enda grön-
område. Tomten ovan kan åtminstone vara ett bidrag där man kan åtnyttja gröna träd och rabatter. 
Dessutom funderar man över hur man tänkte då det anlades en padelhall- den är verkligen ful 
och malplacerad. Ytterligare man undrar över vart allt vatten ska ta vägen om det i framtiden kan 
komma häftiga skyfall då all mark upptas av hus, asfalt och stenplattor.
Slutsats: bygg inte ett hus på tomten utan anlägg ett grönområde där.

Kommentar: Räddningstjänsten har varit inblandade i arbetet. Idag finns det utrymningsvägar norr och söder om 
planförslaget. Planbeskrivningen kompletteras med riktlinjer om fördröjning av dagvatten. Översvämningssitutationen 
i området anses vara tillgodosett utifrån befintliga åtgärder. Planbeskrivningen kompletteras med en mer konkret 
beskriving av befintliga översvämningsskydd. Se Stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till samtliga boende inom 
området (sida 5).

Boende Stapelgatan 1C
Vart tog barnen vägen?
För det första så framgår det inte i barnkonsekvensanalysen om ni gjort barnen delaktiga i proces-
sen som leder fram till er analys. Utgår ifrån att det inte gjorts då det inte syns i er analys. I er barn-
konsekvensanalys framkommer det bland annat att:
• ”Fler barnfamiljer och därmed barn får möjlighet att flytta till nya bostäder, i ett centralt läge 

med gångavstånd till förskola, butik, park, vatten m.m”. Ställ er frågan om denna analys verkli-
gen stämmer. Vilken barnfamilj vill stanna eller flytta in i ett område som inte har någon säker 
plats för barnen att leka utomhus i området med vuxens närvaro. Förskolans gård är endast le-
dig kvällar & helger och är mycket begränsat i sin storlek, finns inte mycket utrymme till spring 
och lek där. Skillnaden mellan tex Herrhagensområde & Tyggårdsvikensområde ur ett barnper-
spektiv är enorm. Tom Tingvallastaden som är vår mest centrala stadsdel har mer grönområden 
& lekplatser/invånare inom området är Tyggårdsviken, se eran egen karta med grönområden 
etc.

• ”Det saknas grönytor och lekplatser i anslutning till bostadsområdet, vilket försvårar för yngre 
barn att själva leka ute. För äldre barn kan däremot torgytorna och bryggorna i området fung-
era som attraktiva mötesplatser. Tyggårdsviken är en modern stadsdel som äldre barn kan 
uppskatta och finna det attraktivt att vistas i. Yngre barn är däremot mer beroende av trygga 
grönområden och lekplatser, samt behov av att röra sig fritt.”

När man läser och tolkar Barnkonventionen (SFS 2018:1197) så ska man läsa den så att artikel 3 
är huvudprincipen, dvs ”att barnets bästa alltid ska komma i första rummet”. För att artikel 3 ska 
kunna uppfyllas måste även alla artiklarna 2, 6, & 12 för barns rättigheter säkerställas.
Alltså måste samtliga artiklar 2, 3, 6 & 12 uppfyllas i en barnkonsekvensanalys. Artikel 2 slår fast 
att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Artikel 3 anger att det är 
barnets bästa som ska styra alla beslut om barnet. Artikel 6 slår fast alla barns rätt till överlevnad, liv 
och utveckling. Artikel 12 handlar om barns och ungas rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör dem. Barn och unga har stor kunskap om platserna där de brukar vistas och vet vad det är 
som gör att dessa platser fungerar.
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Ni kommer fram till i analysen att: ”Konsekvenserna anses inte innebära betydande påverkan ur 
ett barnperspektiv och därav förelås inga åtgärder utifrån analysen.” Er analys är mycket bristfäl-
lig och säkerställer inte på något vis att någon av artiklarna 2, 3, 6, eller 12 ens separat uppfylls och 
tillgodoser barnens bästa i denna process. Skulle snarare säga att konsekvenserna har stor påverkan 
ur ett barnperspektiv då de yngsta barnen inte ens tas i beaktning i den ändrade detaljplanen. Enligt 
PBL är det kommunens ansvar att säkerställa barnen har tillräckligt stor friyta inom området, vilket i 
detta ärende kommunen inte alls tar gör i sitt förslag eller analys. Återkommer till det längre ner.
Exempel:
• Artikel 2 beskriver att ingen får diskrimineras, de ni hänvisar till i er analys är att äldre barn kan 

använda bryggor och torg. Barnkonventionen gäller barn 1-18år vilket betyder att ni i er analys 
ålders diskriminerar de yngsta barnen som ni er i analys inte tar någon som helst hänsyn till och 
inte hänvisar till några åtgärder. Hänvisar här till Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 1 kap. 
Inledande bestämmelser, 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.

• Artikel 6 slår fast alla barns rätt till överlevnad, liv och utveckling. I Plan- och bygglag (SFS 
2010:900) ställs det KRAV på att det ska finnas tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse. 
”Tillräckligt stor friyta” ska inte kunna tolkas som noll kvadratmeter fastslår även Boverket i 
sina allmänna råd kopplat till PBL. Tyggårdsviken har i dagsläget noll kvadratmeter friyta.

Inom hela området Tyggårdsviken finns endast ett jättelitet parkområde som är max 0,5 meter brett, 
se era egna kartor på Karlstad/Barken2, ett parkområde som dessutom ligger mellan Pråmkanalen 
och cykelvägen och inte kan användas i nämnvärd utsträckning av något barn eller vuxen oavsett 
barnens ålder och vuxens närvaro. Förskolan Fullriggarens utegård i området uppfyller inte heller 
kravet kvadratmeter/barn, utegården är inte ens i närheten av Boverkets riktlinjer. ”Ett rimligt mått 
på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan. Forskning visar att 
den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.” 
*KÄLLA BORTKLIPPT AV UTRYMMETSKÄL* 

Ni hänvisar också till förslaget Karlstad Översiktsplan 2050 och att området pekas ut som ”tät 
innerstad”, en plan som inte ens är fastställd/beslutad och därför helt orelevant kopplat till detta 
ärende. Sen kan man också titta på Tingvallastadens parkområden och allmänna ytor som är betyd-
ligt fler än noll kvadratmeter som Tyggårdsviken har i dagsläget, räknar inte med den lilla ’parkrem-
san’ vid Pråmkanalen. Det räcker inte att hänvisa till närliggande lekplatser och parkområden i andra 
stadsdelar. Ta tillfället i akt nu när nuvarande byggrätt gått ut, skapa ett område för alla barnen som 
ni vill ska bo i området och ge våra gäster möjlighet att se ett anpassat område för både barn och 
vuxna. Barns hälsa måste tas tillvara, och där är utevistelse och rörelse en viktig del i nuvarande lag-
stiftning och vårt sunda förnuft! BARNEN ÄR VÅR FRAMTID – DERAS HÄLSA ÄR VIKTIG 
(WHO, 2009 Global Health Risks - mortality and burden of  disease attributable to selective mayor 
risks; Faskunger, 2007 Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet)! Oavsett så uppfyller ert 
förslag inte på ändrad detaljplan vare sig barnkonventionen eller PBL enligt nuvarande lagstiftning, 
se PBL:s lagtext även nedan.
• Utdrag ur Plan- och bygglag (SFS 2010:900) Tomter, 9 §, Om tomten ska bebyggas med bygg-

nadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller 
annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

• Utdrag ur Plan- och bygglag (SFS 2010:900) 2 kap. Allmänna och enskilda intressen. Första 
stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked. Lag (2014:902). 7 § Vid planläggning 
enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden 
med sammanhållen bebyggelse finns 4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse
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Övriga synpunkter
Karlstad kommun har fortfarande inte svarat på medborgarförslaget som gäller just Barken2. För-
slaget är flera år gammalt nu, lämnat vidare för hantering enligt hemsidan men ingen återkoppling 
har skett alls!
*KÄLLA BORTKLIPPT AV UTRYMMETSKÄL* 
Nuvarande byggrätt har gått ut enligt nuvarande detaljplan, låt det så vara, ingen ny byggrätt 
behövs. Ingen ny detaljplan behövs heller då eventuellt kvarvarande byggrätt i kvm tydlig står i nu-
varande plan för området. Man får helt enkelt anpassa sig efter den byggrätt som fanns kvar och för 
övrigt inte längre är aktuell, 1300 kvm. 

Nuvarande bullerutredning från 2005 är gammal och högst inaktuell, bullret är över 50 dbA inom-
hus även nattetid. Detta p.g.a. att husen står så tätt så gör det att ljud från människor och fordon 
mm inte har någonstans att ta vägen mellan huskropparna utan snarare förstärks mellan betong-
husen. Ett husbygge mitt i området kommer höja decibelnivåerna ytterligare till helt oacceptabla 
nivåer inomhus. Jobbar delvis hemma och redan nu reagerar människor man har möten med i dator 
eller telefonsamtal på ljud som DE hör från gatan genom dator/telefon trots att alla fönster/dörrar 
är stängda! Inte ok!
Riv nuvarande fastighet, sanera marken och gör ett grönt lekplatsområde för ALLA barn! Först då 
kommer barnfamiljer att stanna kvar i området eller flytta hit!

Kommentar:
Barn
Barnkonsekvensanalysen fördjupas något i planbeskrivningen. Analysen har gjorts för planförslaget och inte området 
i sitt helhet. Planuppdraget är att pröva ett flerbostadshus utifrån större byggrätt, på mark som idag är ianspråk-
dagen och utgör ett otryggt ingrep i det fysiska stadsrummet. Förslaget avser enbart fastigheten Barken 2. Stads-
byggnads förvaltningen håller däremot med om att större lekytor för barn vore önskvärt på Bryggudden. Vi tittar 
över möjligheterna att införa möjlighet till lek inom fastighet. Detta är något det skulle kunna arbetas med under 
projekteringsfasen i samband med bygglovsgivning. 

Buller
Bullerutredningen som Stadsbyggnadsförvaltningen baserar sin bedömning på är framtagen i samband med kv Full-
riggaren år 2016. Den visar att buller från dominanta bullerkällor inte berör planförslaget i hög utsträckning. De 
dominanta bullerkällorna har ej genomgått förändring sedan utredningen tagits fram. 

Grönområde
Koppling till Karlstads Översiktsplan 2050 tas bort. Att ta ianspråk hela området för anordnandet av ett grönom-
råde är inte aktuellt i detta planuppdrag. 

Boende Brf Docklands/ Jakten 4
Vi motsätter oss inte ett bostadshus men vi vill gärna att det är lägre så att området i Tyggårdsviken 
och här i Inre hamn inte blir så likriktat. En mindre byggnad på Barken 2 skulle innebära att kvarte-
ret skulle få ett välgörande avbrott i raden av lamellhus och ge området mer luft och ljus. Man kan 
genom att använda samma material och detaljer få en mindre byggnad att smälta bra in i området.
Vi anser att en ny detaljplan inte ska göras utan att nu gällande detaljplan ska fortsätta att gälla.

Kommentar: Synpunkter noteras. Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att föreslaget hus passar in i befintlig 
bebyggelsemönster och kompletterar strukturen. Gällande plan reglerar inte placering av nybyggnation. Ett mindre 
hus behöver därmed inte innebära mindre påverkan i området. Se stadsbyggnadsförvaltningens samlade svar till 
samtliga boende inom området (sida 5).
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Sakägare utanför planområdet
Boende Strandvägen 20
Avvikelserna från detaljplanen är olämpliga. Genom den föreslagna nybyggnationen utvecklas 
grannskapsområdets byggnation med en utformning som i flera avseenden inte är i överensstäm-
melse med detaljplanen, särskilt inte med avseende på utsikten från min lägenhet på Strandvägen. 
Avvikelserna från detaljplanen bör därför inte godtagas av Stadsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Föreslagen ändring av detaljplanen möjliggör för avvikelse från gällande plan i kv Barken 2. Det är ca. 
65 meter mellan fastighet Glasberget 26, som adressen befinner sig på, och föreslaget flerbostadshus. Utsikt bedöms 
inte vara av betydande påverkan för boende på Strandvägen. Detta även mot bakgrund av att området ligger i tät 
stadsbebyggelse. Boende kommer att fortsatt ha tillgång till utsikt över pråmkanalen. 

Övriga
Brf Hamnstaden
Brf  Hamnstaden motsätter sig ändring av detaljplanen gällande en större fastighet. Vi anser inte att 
en mindre fastighet som det tidigare var tänkt skulle påverka stadsdelen, däremot behöver området 
tillgång till grönområde, så skall detaljplan ändras bör det vara för att skapa ett grönområde för 
förskola som finns i området samt för boende inom närområdet. Många stadsdelar har grönområde, 
detta är något som Bryggudden saknar, Karlstad behöver fler lungor för att rena staden samt att 
skapa plats för återhämtning. Ska man även se till miljö och hälsa borde det vara en bättre inves-
tering för kommunen som äger marken att anlägga en park då det gynnar både miljön och hälsan. 
Visst får man ingen inkomst, men en grönare och attraktiv stadsdel att vistas i.

Kommentar: Noteras. Att anordna ett grönområde på redan ianspråktagen mark är inte aktuellt i detta planupp-
drag. Under projekteringsfasen kan det arbetas med tillskott av grönska inom fastighetens gård. Se stadsbyggnadsför-
valtningens samlade svar till samtliga boende inom området (sida 5).

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2023-01-09 av stads-
byggnadsarkitekt Alexandru Panait. 

Bilaga 1 Minnesanteckningar informationsmöte
Presentation av samrådsförslag
Alexandru presenterar vad en detaljplan är, bakgrund samt samrådsförslaget.
Mer information om ändring av befintlig detaljplan (planbeskrivning & plankarta) finns på kommu-
nens 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 Tyggårdsvi-
ken, området är idag väldigt tätbebyggt.

Synpunkter på att det borde anordnas för en park istället för bostäder. Det är positivt för både bo-
ende, besökare och förskolan inom området.
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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.

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 befint-
liga 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


