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INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen 
samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Samråd 
enligt PBL 5:11 ägde rum 22 december 2017 – 19 januari 2018, därefter ställdes planförslaget ut på 
granskning enligt plan- och bygglagens 5 kap 18§, 19 maj – 14 juni 2020. Under granskningen har pla-
nen skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet, 
Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats 
och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
11 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 8 stycken är utan erinran eller av 
upplysningskaraktär. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
En administrativ bestämmelse om startbesked har lagts till.
Planens genomförandetid har ändrats från fem till tio år.

I planbeskrivningen 
Under rubriken förorenad mark har en tydligare beskrivning och formulering av åtgärdsmål lagts till. En 
tydligare beskrivning kring luftkvalitet och miljömålet Frisk luft har införts. Text om dagvattenmagasin 
och illustration med gatuparkering har strukits. I övrigt endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
En boende i huset intill har en kvarstående synpunkt från granskningen som inte har kunnat tillgodoses 
fullt ut. Synpunkt från en hyresgäst och en granne under samrådet har inte heller kunnat tillgodoses.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad 
bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt PBL 5 kap 27 §. 



INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning och kommenteras med kursiv stil.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads El- och stadsnät AB, Region Värmland kollektivtra-
fik, Hyresgästföreningen, Postnord, Värmlands museum, Lantmäterimyndigheten och Trafikverket 
har ingen erinran.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort men har 
nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden. 
Man bör i plantexten förtydliga att det är enbart krav på fördröjning av dagvatten för tillkommande 
hårdgjorda ytor. Eftersom vi inte vet om det tillkommer fler hårdgjorda ytor bör man stryka texten 
’vilket för planområdet helt hårdgjort innebär cirka 12 m3’ 
Planbeskrivningen säger att parkering för boende, besök och leveranser ska ordnas inom fastigheten 
eller intilliggande fastighet. Det framgår dock inte i någon illustration hur det ska lösas på fastighe-
ten utan det hänvisas till intilliggande fastighet ~ 100 m österut. 
Det är inte lämpligt att ta med bilden på sidan 10 samt beskrivningen av parkering på Norra Allen 
under avsnittet parkering. Även om de parkeringarna bara beskrivs som ett komplement kan det lätt 
bli en sanning. Det är allmän plats utanför plangräns och i ett område som kan komma att ändra 
utformning.
Kommentar: Text om hårgjord yta och bilden på sidoparkeringar stryks ur planbeskrivningen.

Karlstads El- och stadsnät
Inga ytterligare kommentarer utöver de som lämnats tidigare.

Region Värmland kollektivtrafik
Region Värmland har tagit del av rubricerade handlingar. Som framgår av planbeskrivningen är 
kollektivtrafikförsörjningen i området mycket god. Hållplatser finns inom bekvämt avstånd till såväl 
lokal som regional trafik. Några åtgärder med direkt anledning av ändringarna i detaljplanen plane-
ras därför inte.

Hyresgästföreningen
Vi i Hyresgästföreningen tackar för att vi fått tagit del av informationen rörande detaljplanen för
Brobyggaren 11 och ser positivt på att det byggs fler bostäder.

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 och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infar-
ten 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 god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentar: Postfack till de boende kommer att ordnas i entréplan.
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Värmlands museum
Värmlands Museum har inga synpunkter på granskningshandlingen gällande Brobyggaren 11.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Lantmäterimyndighetens synpunk-
ter från samrådet blivit hanterade.

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att pröva möjligheten för bostäder 
och centrum i 6 våningar inom planområdet. Trafikverket har yttrat sig i tidigare samrådsskede 
(TRV2017/124486) och efterfrågade då en redogörelse för hur riktvärdena enligt förordningen om 
trafikbuller (SFS 2015:216) ska klaras. Ärendet berör E18 där Trafikverket är väghållare. E18 utgör 
riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i funktionellt prio-
riterat vägnät. Längs aktuellt vägavsnitt, inklusive på- och avfarter, uppgår ÅTD (årsmedeldygnstra-
fik) till runt 40 000 fordon varav cirka 10 % utgör tung trafik.
Buller
Enligt bifogad bullerutredning beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 60-64 dBA ekvivalent ljudnivå 
mot nord och nordväst och 38-49 dBA på innergården. Utredningen fastslår därför att bostäder 
med fasad där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids antingen behöver ha en bostadsarea under 35 
kvadratmeter eller utformas på så vis att åtminstone hälften av bostadsrummen är vända mot bul-
lerskyddad sida.
Bedömning
Förutsatt att föreskrifterna för att främja en god boendemiljö enligt ovan nämnda bullerutredning 
efterlevs har Trafikverket inget att erinra.
Kommentar: Planbestämmelse kring buller så att föreskrifterna kan efterföljas finns med.

Yttranden från statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om gestaltning av bebyggelse, miljökvalitetsnormer 
för luft, markföroreningar och buller. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens 
synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående 
markföroreningar, luftkvalitet och gestaltning av bebyggelse.

Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar  
Inom det aktuella planområdet har det tidigare legat en kemtvätt. Markundersökningar inom om-
rådet har påvisat förekomst av klorerade föroreningar. Av undersökningen framgår att det verkar 
ske en spridning av föroreningarna inom och ut från området. Det har inte påträffats någon källa 
till de föroreningar som verkar röra sig ut från området. Det är endast de övre delarna av jordlager 
och grundvattenmagasin som har undersökts. I rapporten påpekas att undersökning med djupare 
grundvattenrör krävs för att kunna utreda eventuell förekomst av fri fas av klorerade ämnen.  
Länsstyrelsen vill påminna om att klorerade ämnen kan via vatten och avloppsledningar ta sig in i 
byggnader och då även stiga upp ovan marknivå, vilket innebär att bostäder på andra våningsplan än 
endast markplan kan komma att påverkas. Den föreslagna grundläggningen, pålning, innebär även 
den en risk att föroreningar i djupare liggande lager kan stiga upp genom tätande lerlager genom de 
hål i leran som pålningen skapar. Föroreningsfrågan är inte fullt ut hanterad och det framgår inte av 
planhandlingarna om det kommer att krävas sanering av området för att göra den lämplig för det 
planerade ändamålet. Det står i planhandlingarna att: ”Schaktning av jorden samt eventuell återan-
vändning eller annan hantering av överskottsmassor är på grund av föroreningshalten anmälnings-
pliktig.” Av detta framgår att det torde vara nödvändigt med sanering innan byggnation kan tillåtas, 



4

men det finns inga åtgärdsmål redovisade för när marken blir lämplig. 
Länsstyrelsen anser att föroreningssituationen behöver beskrivas bättre innan planen kan antas, då 
även med hänsyn taget till eventuellt djupare liggande föroreningar. Det behöver klargöras om det 
finns en källa inom planområdet som orsakar den föroreningsplym som beskrivs i undersöknings-
rapporten. Om sanering bedöms bli nödvändigt ska även åtgärdsmål och åtgärds-alternativ redovi-
sas innan planen antas.

Luftkvalitet  
Kommunen har tagit fram en luftkvalitetsutredning som redovisar föroreningshalter för nuläget 
samt uppskattade halter för år 2040. Resultatet för nuläget visar att NO2-halten för timme tangerar 
MKN och att NO2-halten för dygn också ligger i närheten av MKN. En jämförelse av resultaten 
mot det nationella miljömålet Frisk luft saknas i luftkvalitetsutredningen. Miljömålet överskrids med 
råge, beräknat timmedelvärde på 89 mikrogram per kubikmeter jämfört med målet på 60 mikro-
gram per kubikmeter. Länsstyrelsen anser att utredningen behöver kompletteras med detta.  
Resultaten för år 2040 ligger betydligt lägre, trots högre prognosticerade trafikflöden. Detta beror 
på att beräkningen har gjorts med en uppskattning av vad de framtida fordonen förväntas släppa ut, 
vilket gör resultaten mycket osäkra. Förändringen av fordonens utsläpp förväntas inte ske inom de 
närmaste åren, samtidigt som befolkningen i Karlstad växer. Beräkningen av framtidsscenariot säger 
alltså ingenting om hur halterna kommer se ut vid tiden för inflyttning i det föreslagna flerbostads-
huset, utan det är snarare nulägeshalterna som bör beaktas i det här fallet.  
Eftersom planområdet ligger på en öppen plats är det anmärkningsvärt att beräkningarna visar så 
pass höga halter. Platsen ligger dock nära E18 och Nobelplan, vilket genererar mycket utsläpp från 
trafiken. För att kontrollera hur beräkningen stämmer överens mot verkligheten anser Länsstyrel-
sen att utredningens beräkningar ska valideras med en mätning. Se SMHI:s rekommendationer för 
luftkvalitetsberäkningar.
 
Övriga upplysningar 
Gestaltning av bebyggelse 
Men anledning av fastighetens exponerade läge vid en av huvudinfarterna till centrala Karlstad 
betonade Länsstyrelsen i samrådet vikten av en god gestaltning. Denna synpunkt kvarstår.  
Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Mot bakgrund av 
ovan nämnda anledningar avseende mark-föroreningar och luftkvalitet anser Länsstyrelsen att dessa 
frågor måste utredas vidare före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon 
prövning eller ej.
Kommentar: 
Markföroreningar
Planhandlingarna har kompletterats med åtgärdsmål och en administrativ bestämmelse om att startbesked inte får 
ges förrän förorenad mark åtgärdats enligt tillsynsmyndighetens krav och de åtgärdsmål som lagts till i planbeskriv-
ningen. 

Tvättverksamheten har haft liten omfattning varför risk för omfattande utsläpp av fri fas som skulle kunna spridas 
till djupare delar av grundvattenmagasinet bedöms som mycket liten. Inget i erhållna analysresultat tyder på något 
utsläpp av fri fas. Mest sannolikt är att föroreningar tillförts marken löst i vattenfas genom läckage från spillvatten-
brunn eller spillvattenledning.
 
Utifrån tillgänglig kunskap om markens uppbyggnad och hydrogeologiska förhållanden i området finns inget som 
tyder på att det finns ett slutet grundvattenmagasin djupare ner i markprofilen som avgränsas av ett tätande skikt. 
Det är därför osannolikt att grundläggning med pålar skulle kunna orsaka en ökad hälsorisk genom spridning av 
föroreningar till ytligare delar av grundvattenmagasinet så som beskrivs ovan. 



5

Avgörande för hälsorisken med avseende på klorerade lösningsmedel är ånginträngning i byggnader via ledningar och 
grundläggning. Avdunstning av förorening i gasfas sker från grundvattenytan varför det är föroreningshalter i den 
ytliga delen av grundvattenmagasinet som är avgörande för hälsorisken. Fokus i genomförda utredningar har därför 
varit undersökning av porluft och ytligt grundvatten, då det är dessa medier som har betydelse för eventuella hälsoris-
ker för befintlig och ny bebyggelse.

Markundersökningen som genomförts bedöms ge en god generell bild av föroreningssituationen, men undersökningen 
kan behöva kompletteras till exempel under den befintliga byggnaden och i anslutning till möjliga källområden. 
Installation av djupa grundvattenrör ger ingen ytterligare information om hälsorisker inom eller utanför planområdet 
utan enbart om eventuell spridning till omgivande miljö. Omfattande föroreningsspridning i djupare delar av grund-
vattenmagasinet förutsätter ett större utsläpp av fri fas vilket inte bedöms sannolikt. Omfattning av kompletterande 
undersökningar avgörs i samråd med tillsynsmyndigheten.

Luftkvalite
Miljökvalitetsmålet är självklart eftersträvansvärt, det innebär dock inte några juridiskt bindande krav på samma 
sätt som MKN. Planhandlingarna kompletteras med tydligare information kring miljömålet Frisk luft. 

Det är avståndet till E18 och bakgrundshalterna som har störst betydelse för luftkvaliteten. Förutom den beräkning 
som gjorts nu, gjordes spridningsberäkningar för luftkvaliteten i närheten av planområdet i samband med planarbe-
tet för kvarteret Konstruktören som ligger mellan Ulvsbygatan och Östra infarten, 2015. De luftföroreningar som 
undersöktes då var kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Halterna av luftföroreningar är relativt höga i 
direkt anslutning till E18, men avtar snabbt med avståndet från motorvägen. Även bidraget från mindre vägar visar 
samma mönster, med snabbt avklingande när man rör sig bort från gaturummet. I planområdet för Konstruktören 
står bakgrundshalterna för huvuddelen av både partikel- och kvävedioxidhalterna. Kvarteret Konstruktören ligger 
cirka 100 meter från E18, Brobyggaren cirka 150 meter ifrån E18.

Bakgrundshalterna som använts i beräkningen för Brobyggaren 2018 har tagits i med råge då halterna för Uppsala 
har använts som underlag. Uppsala har en befolkningsmängd på 172 400, i Karlstad bor knappt 94 000 personer. 
Beräkningen visar trots det att nivåerna ligger under de för MKN luft, fastän de höga bakgrundshalterna använts. 
Med tanke på att beräkningen är väl tilltagen och gränsvärdena ändå kan följas, bedöms platsen vara lämplig för 
bostäder. Som extra åtgärd finns även en bestämmelse om att friskluftsventiler till bostäderna ska ligga mot gårds-
sidan/sidor som vetter bort från trafiken och omgivande gator, med på plankartan. Lst anser att en mätning på 
plats bör göras för att validera bedömningen. En mätning ser olika ut under olika tider på året och för att få läsbara 
resultat behöver mätningar på plats ske under en längre period.

Prognosåret 2040 är modellerat enligt de metoder som finns föreskrivna. Det som styr utsläppen från fordonstrafiken 
är emissionsfaktorerna som är framtagna av Trafikverket. Prognosårsberäkningar är osäkra eftersom man inte kan 
veta exakt hur framtida fordonsparker och fordonsmängder kommer bli, utan det är antaganden som Trafikverket 
gör baserat på hur utvecklingen i samhället är och har varit.

Gestaltning av bebyggelse
SBF håller med om vikten av en god gestaltning. Hur bebyggelsen utformas avgörs till sist i bygglovskedet, i processen 
fram till en godkänd bygglovansökan.

Yttranden från kommunala instanser
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Brobyggaren 11. Miljö-
nämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i 
samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. De flesta av dessa har 
beaktats. Miljönämnden vill dock lyfta fram synpunkten om buller igen, och lämna synpunkter om 
markundersökningarna.
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Buller
Den bullerutredning som gjorts visar att fasaderna mot Rudsvägen och Norra allén kommer att 
utsattas för ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet om 60dBA, enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det innebär att speciella krav måste ställas på bostädernas 
utformning. De stora lägenheterna får i planförslaget genomgående planlösning med hälften av 
bostadsrummen placerade mot en tyst sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Detta är i 
enighet med förordningen.
Miljönämnden vill dock lyfta fram samma synpunkt som vid samrådet. I några av de föreslagna 
genomgående planlösningarna ligger ett av sovrummen mot den bullriga sidan, där ekvivalenta ljud-
nivåer beräknas upp till 64 dBA och maxnivåer upp till 77 dBA. Dessa planlösningar bör omarbetas 
så att sovrum läggs mot tyst sida.

Markundersökning- Klorerade lösningsmedel 
Av gjorda undersökningar framgår att man påträffat klorerade lösningsmedel i jord, grundvatten 
och porluft inom fastigheten. Man har också påträffat dessa ämnen i anslutning till andra byggnader 
nära Brobyggaren 11 som visar på en spridning av föroreningarna. Utifrån vad man kommit fram 
till anser vi att bilden av föroreningssituationen och slutsatserna av undersökningen är osäkra.  
Som kan förstås av planbeskrivningen ska befintlig byggnad rivas. Enligt vår bedömning behöver 
man undersöka förekomsten av klorerade lösningsmedel även under byggnaden då det skulle kunna 
finnas en källa där som man inte fångat upp tidigare. Påträffad halt av trikloreten i porluft i L 1801 
ger en viss indikation av detta. Man behöver också undersöka om det i så fall finns en pågående 
spridning från källan. 
I rapporten tas upp att det skulle kunna finnas en föroreningsplym under byggnaden i anslutning 
till punkt L 1801 och även nordost om byggnaden vid punkt 1902. Som en trolig förklaring till detta 
anges läckage från spillvattenbrunnen eller från ledningen mellan tvättlokalen och brunnen. Detta 
förklarar dock inte de relativt höga halterna som påträffats i punkt 1805 och halterna i 1907 och 
1908 som visar på en annan spridningsriktning. Sannolikt kan detta förklaras med en oklar grund-
vattenströmning inom det flacka området. 
Miljöförvaltningen noterar att man inte har undersökt djupare grundvatten då det inte bedömts ha 
någon betydelse för risken för ånginträngning. Det skulle dock ha betydelse för bedömning av den 
totala föroreningssituationen på fastigheten och omkringliggande fastigheter där klorerade lösnings-
medel konstaterats.
I rapporten saknas också ett resonemang om eventuella saneringsåtgärder. Man hänvisar istället till 
sekundära åtgärder som tät platta och utspädningseffekter, vilket vi inte tycker är tillräckligt.  
Sammantaget anser vi att man behöver utreda förekomst och utbredning av klorerade ämnen i jord 
och grundvattnet ytterligare för att därefter bedöma om det är skäligt att sanera i förhållande till den 
riskminskning som kan uppnås.  
PAH 
I planförslaget tas upp att schaktning av jorden samt eventuell återanvändning av överskottsmassor 
är anmälningspliktigt pga föroreningshalterna. Vidare anges att massor i halter över KM ska skickas 
till godkänd mottagare. Miljöförvaltningen antar att man här särskilt syftar på de förhöjda halter av 
PAH-H som påträffats i fyllnadsmassorna och som kommer att grävas bort när tomten bebyggs. 
Beskrivna åtgärder bedöms vara lämpliga. För tydlighetens skull är det bra om det framgår att an-
mälan ska göras till miljöförvaltningen i dessa fall, dvs vid saneringsåtgärder och eventuell återan-
vändning av avfall (överskottsmassor) i anläggningsändamål. 
I övrigt vill vi trycka på att förekomst av PAH bör undersökas vidare även under befintlig byggnad 
efter att den rivits, framförallt i fyllnadsmassorna. Detta för att bedöma behovet av eventuella yt-
terligare saneringsåtgärder även i detta avseende.
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Kommentar: 
Buller
De lägenheter som vetter mot utåt mot Norra Allén och Rudsvägen är mindre än 35 m2 och följer den gällande 
lagstiftningen. Det skulle vara positivt om planlösningarna omarbetas så att alla lägenheter i huset, även de under 35 
m2, får tillgång till en tyst sida. Lägenheterna och planlösningarna utformas till sist i bygglovskedet.

Markundersökning
Förekomst av PAH och klorerade lösningsmedel i marken under den befintliga byggnaden kan undersökas först när 
den rivits. Inför antagandet har en planbestämmelse införts på plankartan som innebär att starbesked inte får ges 
förrän markföroreningar åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och åtgärdsmål som anges i planbeskriv-
ningen. I planbeskrivningen har också ett lite tydligare resonemang kring problembilden införts.

Fokus i de markundersökningar som hittills utförts har varit eventuella hälsorisker för ny och kommande bebyggelse, 
då det hanterats klorerade lösnigsmedel på platsen. Det finns i nuläget inget som tyder på att det finns föroreningar i 
fri fas, utifrån uppmätta halter i markluft, grundvatten och jord. Därtill har tvättverksamheten varit av liten omfatt-
ning, vilket medför att risk för omfattande utsläpp av fri fas bedöms som mycket liten. Behov av ytterligare komplet-
terande undersökningar och undersökningarnas omfattning avgörs i samråd med tillsynsmyndigheten.

Anmälan ska också göras till miljöförvaltningen och godkännas innan markarbete i förorenat område och eventuella 
avhjälpandeåtgärder, innan området exploateras. Anmälan ska innehålla förslag till mätbara åtgärdsmål, beskriv-
ning av försiktighetsåtgärder i samband med masshantering samt miljökontroller. Utredningsfrågor utanför planom-
rådet som till exempel luftmätning inne i befintliga fastigheter och eventuella förelägganden är tillsynsärenden.

Yttranden från övriga
Hyresgäst/boende intill planområdet 
Min lägenhet har fönster som vetter ut mot parkeringen och Direkten Nöje, där huset ”Brobyg-
garen 11” enligt planförslaget ska byggas. De fönster jag har ut mot platsen där planförslaget avses 
byggas är mina enda fönster (läs: mina enda riktiga fönster). Utöver den fönsterlänga av samman-
lagt fyra fönster som finns i den lägenhet jag bor i, finns tre mindre takfönster vilka sitter direkt i 
takets sluttning. Dessa tre mindre takfönster går inte att se ut igenom, bortsett från himlen. För att 
möjligen kunna se något annat än just rakt upp och himmel behöver jag i sådant fall stå på en pall 
eller stol. 
     ”[…] minst ett fönster i rum eller avskiljbar del av rum där människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat 
så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda 
dagsljuskälla i de rum där människor vistas mer än tillfälligt.” (BBR 6:33). 
Av de lägenheter som finns i huslängan är det endast min lägenhet samt en till som har vanliga och 
riktiga fönster på det här sättet. Samtliga lägenheter på våningen har takfönster av mindre modell 
direkt i det sluttande taket. Därtill har de andra lägenheterna en annan typ av fönster vilka är både 
längre, större och mer djupgående (in i lägenheten), vilka ger utblick inte bara rakt upp i himlen 
utan likt den utblick/utsikt som vanliga, ”riktiga” fönster ger. (Se: BBR 6:32; 6:33; 6:323) 
     ”Att lyfta blicken och se himlen genom högt sittande fönster eller takfönster ger dagsljus, men är inte utblick.”
”[…] se ut från sittande eller stående position” (SOU 2019:68, s.439) 

Dagsljus och solljus  
Min lägenhet är i enlighet med Boverkets byggregler - förutsatt att läget är som det är i dagsläget. 
Om det som planförslaget avser bygga blir verklighet kommer min lägenhet, mitt hem och mitt liv, 
påverkas direkt och i stor utsträckning. Jag får större delen av mitt dagsljus och solljus genom mina 
fönster (med utsikt över den plats där Brobyggaren föreslås byggas). Det är de enda fönster i min 
lägenhet vilka jag har möjlighet att blicka ut igenom. Ett framtida hus med fler våningsplan än det 
jag bor i kommer dels innebära minskat (direkt) dagsljus och minskat (direkt) solljus, ökad insyn och 
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begränsade möjligheter att blicka ut ”i det fria”. Därtill ska tilläggas att yttre insyn i min lägenhet 
tillika hem kommer bli ytterst påtaglig. 
     ”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.” 
(BBR 6:322). 
Mitt direkta dagsljus samt direkta solljus kommer till större del försvinna helt i och med nybyggna-
tion av Brobyggaren 11. Mina främsta soltimmar (vilka inte är de få timmar jag under förmiddag får 
dags-/solljus genom de två mindre takfönstren som finns i mitt kök) är de under eftermiddagen och 
fram till dess att solen går ned, vilka är belägna till mina enda ”riktiga” fönster. Om det som plan-
förslaget avser bygga skulle bli verklighet försvinner mycket av mitt dagsljus, och även solljus, och 
det lilla dags- och solljus jag möjligen kommer att få (om det är soligt under förmiddagstid) kom-
mer inte komma in genom några stora och ”riktiga” fönster, utan genom mindre takfönster. Därtill 
kommer jag inte få in något dags- eller solljus i rum där jag vistas mer än tillfälligt - mina takfönster 
är som nämnt belägna till köksdel samt badrum. Rum där dags- och solljus inte känns lika viktigt 
och avgörande för bl.a. trivsel och välmående. 
     ”I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt has 
tillgång till direkt solljus.” (BRR 6:323). 

Öppen planlösning  
Min lägenhet har en öppen planlösning och jag har således i mitt hem inga direkta rum, utöver en 
klädkammare, ett mindre förråd samt ett badrum. Övrig boendeyta är ”allt i ett”. Större delen av 
min boendeyta består av ett stort rum där jag har såväl sovdel, vardagsrum, samt matplats i anslut-
ning till den något mer avskilda del som är mitt kök. 
Huset som enligt planförslaget ska byggas utanför och bredvid mitt hus kommer dels beröva mig på 
större delen av mitt direkta dagsljus och även mitt direkta solljus. Det planerade huset kommer även 
påverka mig på så vis att jag i min lägenhet går från att ha i stort sett ingen yttre insyn till FULL 
insyn. Jag kommer få insyn från lägenheter på flera våningsplan i det planerade huset, och insynen 
kommer bli i större delen av mitt hem. Mina enda framtida ”blind spots” där jag i mitt hem kom-
mer kunna få vara helt ifred från insyn är i badrummet, ett mindre förråd, en klädkammare, samt 
i delar av det som är mitt kök (vid diskbänken och spisen). I det rum där jag absolut inte önskar 
ökad eller full insyn är i sovrum. Nu har min lägenhet inget direkt sovrum eller annat rum avsett för 
sömn och vila, utan en ”sovdel”.  
Min lägenhet har en öppen planlösning. Min sovdel är del av mitt vardagsrum, vilket i lägenheten 
växer samman med utrymme för matplats samt kök. Även hallen är en del av den öppna planlös-
ningen. Dörrar har jag i min lägenhet endast till förråd, klädkammare samt badrum.
    ”[…]i sådana bostäder [om minst 35, och som högst 55 kvadratmeter] är det dock tillräckligt att antingen 
rummet för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. 
Avskiljbar del ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med 
väggar från resten av rummet.” (BBR 3:223).

Insyn  
Om byggnationen av Brobyggaren blir verklighet kommer de boende i det hus som ska uppföras 
(samma våningsplan som mitt samt de på våningsplan ovan mitt) se rakt in i, i stort sett, hela mitt 
hem. Från det att jag kommer in hallen kommer jag vara synlig. Vetskapen om att jag oavsett var 
i mitt hem jag befinner mig och rör mig, i de rum där jag vistas ”mer än tillfälligt”, kommer vara 
synlig känns påträngande och jobbigt. Min integritet blir i sådant fall begränsad, och känslan av att 
kunna få vara ”ifred” och ha ett privatliv i mitt eget hem, så som jag har och upplever min boende-
situation idag, kommer till största del försvinna. 
Trots att min lägenhet har en öppen planlösning, så är möjligheterna för rumsindelning och möble-
ring för att skapa detta något som är begränsat. I det rum som är allrum/vardagsrum/sovrum har 
jag t.ex. inte möjlighet att ha min säng placerad var som helst. Skulle vi bli två som bor här är det 
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skönt att ha sängen ståendes i den del som är avskild från det som är köket och tillhörande mat-
plats. Det känns extra viktigt när inga av de ”större rummen” (vardagsrum, kök, sovrum - i mitt fall 
rumsdel) har naturliga avgränsningsmöjligheter så som fyra väggar och därmed oftast en dörr att 
stänga till respektive rum/del. 

Insyn: Fönster  
De lägenheter i huset som enligt planförslaget ska byggas vilka har fönster åt mitt håll har dem 
i såväl sovrum, som kök/matplats samt vardagsrum. Skillnaden mellan nämnda lägenheter och 
lägenheten jag bor i är att de lägenheter som har rum med fönster åt mitt håll, och som därigenom 
kommer få viss insyn från min lägenhet, även har fönster åt mer än ett håll. De framtida boende 
i dessa lägenheter kommer alltså ha möjligheten att fälla persienner i de fönster som vetter åt min 
lägenhets håll, och fortfarande ha möjlighet till såväl dagsljus/solljus och därmed inte helt ”släcka 
ner” ett rum i och med neddragna persienner - vilket kommer bli fallet för mig. Jag har fönster en-
dast åt ett håll - medan nämnda lägenheter i Brobyggaren 11 på motsvarande min våning och nedåt 
har fönster åt hela tre håll. 
Hade det istället för sovrum, kök/matplats och vardagsrum varit badrum med mindre och frostade 
fönster, alternativt varit trapphus med/utan fönster i den del av huset som vetter åt mitt håll och 
mina enda fönster, hade den insyn som i så fall blivit inte känts lika påträngande eller påtaglig. Dock 
hade en annan typ av rum, annan typ av fönster eller trapphus i husväggen närmast min egen, där 
jag har min enda fönsterlänga, inte varit lösning på vad gäller mitt sol- och dagsljus. 

Insyn: Trygghet  
Boende i det möjligen framtida huset ”Brobyggaren 11” kommer bl.a. se rakt in i min hall - de 
kommer alltså se när jag går hemifrån, och när jag kommer hem. De kommer ha vetskap om jag 
befinner mig i mitt hem eller är borta, och de kommer utan större svårigheter kunna se och ”räkna 
ut” om det är för dagen eller för något dygn, eller om det rör sig om en längre period. Räkna ut det 
kommer vara fullt möjligt eftersom insynen i mitt hem inte enbart gäller min hall, utan även övrig 
boyta, och framför allt i rum där jag vistas ”mer än tillfälligt”. Såväl sovdel som vardagsrum/del 
för samvaro, matplats och även delar av mitt kök kommer vara högst synligt för framtida boende 
i huset ”Brobyggaren 11”, både på den våning motsvarande min egen, samt delvis för de våningar 
belägna över min. 

Trivsel och trygghet  
Jag trivs oerhört bra i det hem som jag har idag. Här har jag bott sedan juni 2017 och har inga 
planer på att röra på mig. Jag pratar regelbundet med familj och vänner om hur bra jag trivs. Ibland 
händer det att jag säger lite på ”skoj” (fast ändå inte) att jag är så pass fäst och ”kär” i min lägenhet 
att jag har svårt att se att jag någonsin skulle vilja lämna, och att jag heller inte känner någon som 
helst stress med ”nästa steg” i livet (t.ex. att bilda familj och därmed behöva flytta till större). Den 
lägenhet jag har idag känner jag att jag både kan och vill bo i till dess jag ska ta ”nästa steg” i livet, 
vilket jag inte känner någon brådska med, och så har jag känt sedan första dagen jag flyttade in här. 
Jag trivs i och med mitt hem, jag trivs med planlösningen, med den utsikt och den tillgång av både 
sol- och dagsljus som min lägenhet har, och något som därtill bidrar med extra trivsel och även 
trygghet är att jag i mitt hem kan känna att jag får ha mitt ”personal space” och min ”privacy” - 
eller, integritet och möjligheten att få vara ”ifred” (från t.ex. yttre insyn). Jag trivs och mår bra i 
största allmänhet i mitt hem, med såväl redan nämnt som med den charm och utformning som 
lägenheten har. Därtill känner jag mig trygg i det hem jag har här. 
Utöver trivseln i lägenheten som sådan trivs jag oerhört bra i huset, i området och på Norrstrand. 
Före jag flyttade in här bodde jag ett stenkast bort hos annan hyresvärd, också här på Norrstrand. 
Till Karlstad flyttade jag i augusti 2012 och har utöver mina två boenden på Norrstrand (inkl. mitt 
nuvarande) bott både på Campus och inne i centrum. Jag har trivts på samtliga platser, men på 
Norrstrand och där jag bor idag på Norra Allén har jag trivts som allra bäst, och gör än idag i skri-
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vande stund. Jag känner mig trygg här, både i mitt hem och lägenhet, i mitt hus och i området samt 
på Norrstrand som helhet. 

Hur jag kommer att påverkas av nybyggnation Brobyggaren 11 enligt vad som framgår av planför-
slaget: Utifrån hur min lägenhet är och ser ut vad gäller planlösning och utformning av rumsindel-
ning, utrustning och förvaring, placering av fönster, etc. är den väl planerad, i enlighet med BBR 
(Boverkets byggregler), och den upplevs av mig som boende vara riktigt bra(!) - sett till såväl en-
skilda, mindre detaljer och delar, som till sin helhet. Jag har ingenting att klaga på i dagsläget - men 
min boende- och levnadsstandard och min känsla av trygghet och integritet, för att nämna några 
exempel, kommer sjunka och inskränkas om det hus som planförslaget avser bygga blir verklighet. 
Tänkvärt: Hade lägenheten jag bor i varit en bostadsrätt och inte en hyresrätt hade värdet på min 
bostad sjunkit markant. 

I PBL 1 kap. 1§ står det att bestämmelserna i lagen ”syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” Mitt läge idag är bra, jag 
har det jag behöver, jag mår bra i mitt hem och jag trivs i både hem, hus och område. Jag känner 
dock att, om det hus som enligt planförslaget är tänkt att byggas blir verklighet, min boende- och 
livssituation kommer påverkas negativt, och på flertalet sätt. Jag känner mig bortprioriterad (eller 
bortglömd?) och inskränkt vad gäller frihet, öppenhet och välmående i mitt hem.

Kommentar: Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara delar av rum 
där människor vistas mer än tillfälligt. I bostäder innebär det till exempel rum som vardagsrum, kök och sovrum. 
Tillgång till dagsljus är en fråga om hälsa och de krav som ställs i BBR är motiverade av kravet i plan- och byggla-
gen, PBL, på att byggnadsverk inte ska ge upphov till oacceptabla risker för hälsan. (PBL 2 kap 9§).

I BBR definieras direkt dagsljus som ljus genom fönster direkt mot det fria. Indirekt dagsljus finns också och 
definieras som ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria, till exempel via en inglasad balkong. 
I bostäder bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i rum där människor vistas mer än tillfälligt. BBR ställer 
även krav på direkt solljus, dock inte för studentlägenheter mindre än 35 kvadratmeter. Direkt solljus definieras som 
solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats.

Utblick eller utsikt är inte definierat i PBL, men enligt BBR är utblick rummets egenskaper avseende möjligheten 
till kontakt med omgivningen. Minst ett fönster i varje rum eller avskiljbara delar av rum där man vistas mer än 
tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer. 

Utsikten är betydelsefull och i de flesta rum och inomhusmiljöer tar man för givet att det ska finnas fönster så att 
man kan se ut samtidigt som dagsljus kan komma in. För den befintliga lägenheten innebär planförslaget:

Dagsljus och solljus
En solstudie har gjorts för det nya huset som planeras. Enligt studien kommer det finnas direkt solljus in i lägen-
heten. Vid höst- och vårdagjämning mellan ungefär klockan 12 till strax efter kl 16, på sommaren fram till strax 
efter kl 17. Direkt dagsljus får lägenheten också. 

Utblick/utsikt
Utsikten från fönstren kommer att bestå av den nya byggnaden när man ser rakt fram. Man kommer också att se 
snett ned mot innergården, söder om det nya huset. 

Insyn
Det finns möjlighet att ordna så att inte stora fönster byggs mitt för vindslägenhetens fönster och skapar olägenhet. 
Fönstersättningen och planlösningarna för det nya huset tas fram till bygglovskedet. Det är möjligt med en alternativ 
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utformning och placering av fönstren som inte skapar stor insyn mellan de nya lägenheterna och den befintliga, utan 
att byggrätten för det nya huset blir begränsad.

Utsikten kommer att förändras för den befintliga lägenheten jämfört med idag, men planförslaget bedöms inte 
innebära fara för hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet i den mening som avses i PBL 2 kap. 9 §. Lägenheten 
kommer att ha fortsatt tillgång till direkt dagsljus och direkt solljus och det är möjligt att ordna en utformning av det 
nya huset där insyn undviks utan att byggrätten begränsas.

Medverkande tjänsteman
Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2020-11-19 av 
stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren.


