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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan fö-
regåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i de-
taljplaneskedet. 

Hur samrådet har bedrivits 
Planförslaget har varit på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 24 
maj till den 22 juni 2017. Planen har skickats till kommunala och statliga remissin-
stanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom fun-
nits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida. 

Under samrådstiden fanns möjlighet att gå på ett samrådsmöte som hölls den 7 
juni. På mötet presenterades förslaget och det fanns möjlighet att diskutera planför-
slaget och få svar på eventuella frågor. Skriftliga anteckningar från mötet finns bi-
fogat denna handling.  

Sammanfattning 
De synpunkter som inkommit under samrådet behandlar framförallt cykeltrafiken 
genom området.  

Ändringar 

• Hamnpromenaden definieras tydligare hur den ska användas och mer genomar-
betat illustration har tagits fram. 

• Cykelstrukturen inom Tyggårdviken har förtydligats. 

• X- område utgår. 

• W- beteckningen har förtydligats. 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren 
ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut 
för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
med kursiv stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Karlstads El & Stadsnät 
AB och Kultur- och fritidsnämnden. 
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Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 
Planområdet omfattas idag av detaljplan för Tyggårdsviken, laga kraft 2008-09-03. 
Genomförandetiden på denna plan (10 år) har ej löpt ut vilket bör framgå av plan-
beskrivningen. 

I planen för Tyggårdsviken ges en möjlighet för en gångbro över inre hamn. Det nu 
framlagda planförslaget tar bort den möjligheten vilket inte framgår av planhand-
lingen.  

Vattenområdet ges beteckningen [W] - öppet vattenområde med bryggor och 
mindre bodar. Länsstyrelsen gör bedömningen att planbestämmelsen behöver ut-
vecklas ytterligare. Området domineras av en omfattande brygganläggning som in-
går i Karlstads gästhamn. Beteckningen W 1 -Småbåtshamn vore exempelvis mer 
lämpligt. Vidare bör bodarnas antal, placering och storlek preciseras.  

De befintliga och planerade uteserveringarna ges markanvändningen [C] - centrum. 
Dock framgår inte av vare sig plankarta eller planbeskrivning syftet med det 
mindre C-området längst i söder vid kvarteret Galären. 

Planområdet ligger i omedelbar anslutning till de två äldre hamnmagasin som ger 
Inre hamn mycket av dess karaktär. Hur föreslagen detaljplan och de byggrätter 
och bestämmelser den innehåller förhåller sig till dessa byggnaders kulturvärden 
bör redovisas i det fortsatta planarbetet.  

Strandskyddet upphävs inom planområdet med skälet att marken redan är ianspråk-
tagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Länssty-
relsen kan godta ett strandskyddsupphävande men anser att skälen bör vara olika 
för respektive delområde då förutsättningarna varierar.  
Kommentar: Planhandlingarna justeras i enlighet med framförda synpunkter. 
Småbåtshamnen ägs av Karlstads kommun vilket ger kommunen full möjlighet att 
bestämma hur eventuella bodar ska få uppföras. Bedömningen är att detta inte be-
höver regleras ytterligare på plankartan. 

Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande syn-
punkter. Koordinater och rutnätskryss saknas på plankartan. Synpunkt uppkom om 
att ta bort x-området och låta det området ingå i hamnpromenaden istället för att 
skapa ett servitut som det anges i fastighetsrättsliga frågor  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra.  

Kommentar: Planhandlingarna justeras i enlighet med framförda synpunkter. 
 

Kommunala remissinstanser 

Miljönämnden 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse skickas som yttrande till stadsbyggnadsnämn-
den med tillägget ''Miljönämnden understryker särskilt vikten av att snarast till-
skapa en bra cykelväg bakom hamnmagasinen så att cykeltrafiken kan flyttas dit."  
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I planförslaget finns inget beskrivet om hur nya paviljonger och fler uteserveringar 
kommer alt påverka ljudnivån för dem som bor i närområdet. Risken för störningar 
i samband med uteserveringar för närboende ska beaktas. Musik som framförs får 
inte ge upphov till ljudnivåer hos närboende som överstiger gällande riktvärde.  

I planen står skrivet att det bör övervägas att skapa ett nytt cykelstråk bakom 
hamnmagasinen. Miljöförvaltningen vill poängtera att ett nytt cykelstråk bör plane-
ras så snart som möjligt för att undvika olyckor när cyklister redan idag leds rakt 
genom passagen mellan restaurangkök och serveringsställen vid Bryggtorget.  

Eftersom många personer förväntas passera längs hamnpromenaden in mot cent-
rum bör det finnas gott om papperskorgar med möjlighet till källsortering längs 
vägen. 

Kommentar: Området används redan idag för uteserveringar och restaurangverk-
samhet. Planförslaget bedöms inte medföra någon förändring vad avser eventuella 
störningar från verksamheter. Cykelstrukturen förtydligas så att snabba cykelstråk 
leds längs Pråmkanalen och järnvägen. Skyltar som anvisar cykelstråk bör inte 
finnas längs hamnpromenaden. För cykeltrafiken finns fler krångliga passager. Att 
runda hamnbassängen med järnvägsspår och tvära kurvor liksom passage mellan 
uteservering och restaurang gör stråket mindre lämpligt för cykeltrafik. Att leda 
bakom magasinen löser endast problemet vid restauranger och uteserveringar. 
Därför förordas en annan lösning.  

 

Skanova 
Skanova har teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

Önskemål om upprättande av prickområde över våra anläggningar.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den och tar hänsyn till de arbeten som måste utföras i samband med detta 
samt i god tid informerar Skanova.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  

För ledningssamordning kontakta Håkan Kindgren Tel 070-5599606  
 

Boende Redartorget  
En bra detaljerad plan för cykelbanor i området önskas. Det är med hänsyn till bo-
ende i området viktigt att så många som möjligt väljer att cykla i stället för att ta bil 
till arbetet. Det finns en cykel-och gångbro som förbinder Vågmästaren och södra 
Herrhagen med Bryggudden. Det kommer att bli mer än 500 lägenheter på Brygg-
udden. Dessutom finns det restauranger och kontor i området. Det finns i dag ingen 
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bra cykelväg genom området, från cykel-gångbron till centrum. Alla de som vill 
cykla till centrum eller till arbeten väster och söderut måste idag cykla genom två 
resturanger dvs. mellan restaurang och paviljong. Att göra en cykelväg runt områ-
det fungerar inte heller då cyklisterna ändå kommer att ta närmaste vägen. Jag an-
ser att det är av största vikt att hänsyn tas till de som vill använda cykel i staden får 
bra och riskfria vägar att tas sig fram på. Glöm inte bort cyklisterna.  
Kommentar: Cykelstrukturen förtydligas så att snabba cykelstråk leds längs Pråm-
kanalen och järnvägen. Skyltar som anvisar cykelstråk bör inte finnas längs hamn-
promenaden. För cykeltrafiken finns fler krångliga passager. Att runda hamnbas-
sängen med järnvägsspår och tvära kurvor liksom passage mellan uteservering och 
restaurang gör stråket mindre lämpligt för cykeltrafik. Det kommer dock att vara 
framkomligt för cykel även om anvisade cykelstråk leds på annat sätt. 

Boende Redartorget 
Vid sam rådsmötet den 7/6 framfördes den bestämda åsikten att allmänheten (gång- 
och cykeltrafikanter) är besvärade av att restaurangpersonal och gäster hindrar 
framfart utmed gång- och cykelbanan. När det nu planeras för utökad verksamhet 
måste allmänhetens tillgång till hamnmiljön tillgodoses före restaurangägares och 
gästers önskemål om närhet till Inre Hamn kajmiljö. Från Stadsbyggnadsförvalt-
ningen framfördes att cykeltrafiken kunde flyttas i ett stråk bakom restaurangerna. 
Cyklisternas önskemål att njuta av hamnmiljön skulle därigenom minskas till för-
mån för privata intressen.  

Vi föreslog därför följande: 

- de planerade permanenta uteserveringarna byggs ihop med befintliga restauranger 

- därmed ges plats för gång- och cykelbana närmast kajen (som rundar restaurang-
erna på utsidan) och ger därmed allmänheten fortsatt (och bättre) tillgång till hela 
hamnmiljön. 

Jag förutsätter att dessa synpunkter tillgodoses i den fortsatta planprocessen. 

Kommentar: Cykelstrukturen förtydligas så att snabba cykelstråk leds längs Pråm-
kanalen och järnvägen. Skyltar som anvisar cykelstråk bör inte finnas längs hamn-
promenaden. För cykeltrafiken finns fler krångliga passager. Att runda hamnbas-
sängen med järnvägsspår och tvära kurvor liksom passage mellan uteservering och 
restaurang gör stråket mindre lämpligt för cykeltrafik. Det kommer dock att vara 
framkomligt för cykel även om anvisade cykelstråk leds på annat sätt. Framförda 
synpunkter har utretts i planarbetet men valts bort då det blir en ogen koppling 
med många skarpa kurvor och till delar förlagt på trädäck som försvårar skötsel 
och drift vintertid. 

Boende Redartorget 
Som boende i området föreslår jag att stadsbyggnadsförvaltningen tänker om och 
tar ett större grepp om Inre hamnens utveckling och tillgänglighet innan man tar 
beslut om planförslaget att bygga en permanent paviljong på den brygga som kallas 
bryggtorget. Med den utveckling som skett fram tills nu finns det stort behov av att 
knyta ihop de vattennära torg som finns i området. Mitt förslag bygger på att knyta 
ihop dessa torg med två snygga bågbroar formade som ett V. Det öppnar upp för ett 
vackrare vattentorg under dessa broar där man inte längre är behov av nån tung båt-
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trafik. (Fritidsbåtar ska kunna passera). Det kommer också att möjliggöra ett helt 
annat flöde av promenerande och cyklande besökare som gynnar hela denna nya 
stadsdel. Dessutom blir inre hamn vackrare och attraktivare med denna lösning och 
det sk bryggtorget blir en samlande cirkulationsplats. Restaurangerna (Ankdammen 
o Barbros brygga) kan lösa sina behov av mer utrymme genom att bygga en andra 
våning med terass på de befintliga restauranglokalerna. Det skulle passa in mycket 
bättre i stadsmiljön än att bygga ytterligare ett separat tvåvåningshus på en brygga.  
 
Kommentar: Cykelstrukturen förtydligas så att snabba cykelstråk leds längs Pråm-
kanalen och järnvägen. Det finns möjlighet att uppföra en öppningsbar bro över 
Inre hamnen. En sådan skulle koppla direkt till södra sidan som har en bra stan-
dard på cykelstråket. Broar i den inre delen bedöms påverka båtlivet på ett nega-
tivt sätt. 
 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2017-09-20 av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg. 
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