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UTLÅTANDE 
Inledning 
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till 
dessa.  

Planprocessen 
Planförslaget har varit på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 24 
maj till den 22 juni 2017.  Planförslaget har varit utställt för granskning enligt plan- 
och bygglagen 5 kap 18 § från den 13 oktober till den 3 november 2017.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och 
statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen 
har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, 
på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
De synpunkter som inkommit under granskningen handlar främst om lösningar för 
cykeltrafiken i stadsdelen. 

Ändringar 

Komplettering i planbeskrivning under avsnittet gång- och cykel. 

Kvarstående synpunkter 

Utredning om buller från befintliga verksamheter tas inte fram. 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att de-
taljplanen är klar för antagande av stadsbyggnadsnämnden, enligt PBL 5 kap 27§. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 
med kursiv stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Karlstads el- och stads-
nät, Värmlands museum, Trafikverket, Kultur- och fritidsnämnden. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inte yttrat sig i granskningen. 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Bryggtorget, inom Vi-
ken. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.  
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När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden 
ett yttrande med ett antal synpunkter.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen delvis beaktat 
synpunkterna. De synpunkter där detaljplanen ej kan påverkas bör vidarebefordras 
till exploatör, till exempel att det bör finnas gott om papperskorgar, helst med käll-
sorteringsmöjligheter utefter hamnpromenaden.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har besvarat miljönämndens synpunkt angående cy-
keltrafik och förordar en lösning som innebär en omväg för dem som snabbt vill ta 
sig mellan torget vid Löfbergsskrapan och södra Herrhagen. Det är tveksamt om 
detta längre cykelstråk kommer att användas. En framkomlig väg bakom hamnma-
gasinen vore mer användbar.  

I planförslaget behandlas parkeringsplatser för bil men det nämns inget om cykel-
parkering. Då promenaden med dess restauranger kommer att locka mycket folk 
som lämnat bilen hemma, behövs det väl tilltagna ytor för cykelparkering, helst 
under tak.  

Nämnden har inget ytterligare att erinra mot förslaget till detaljplan.  

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 flera 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 gå att 
cykla som idag men i kommunens planering kring övergripande cykelstråk bör 
snabbare och bättre stråk prioriteras. Det ska också noteras att planförslaget inte 
reglerar vart huvudstråk för cykel ska finnas. Planbeskrivning kompletteras med 
text om cykelparkering. 

Ungdomsfullmäktiges remissgrupp 
Ungdomsfullmäktiges remissgrupp tycker att det är bra att planförslaget innehåller 
en utveckling av hamnpromenaden. För vi anser att området blir mer levande och 
attraktivt att vistas i om antalet serveringar och gångytor längs hamnpromenaden 
ökas. Vi är dock oroliga för att det kan bli svårare att hitta parkeringsplatser i om-
rådet när de befintliga parkeringsplatserna flyttas. Vi är även lite oroliga för att det 
kan bli trångt på de andra parkeringsplatserna i området när parkeringsplatserna vid 
Bryggtorget tas bort. 

Kommentar. Det kommer finnas ett överskott av parkering inom området då bygget 
av parkeringshus färdigställts. 

Övriga synpunkter 
Boende Hadar Grudes gata 
Jag kan inte se att det är gjord något ljud utredning i ert förslag. Det behövs utses 
en sakkunnig om ljud, som ska upprätta ljudskyddsdokumentation och redovisa hur 
ljud målen ska uppnås.  

Hadar Grudes gata 2 klarar sannolikt inte ljudklass C, väggen är bristfällig och 
fönstren som är en stor del av fasaden har ett ljudvärde på Rw 35db. När befintliga 
hus har sådan brister i ljudklassningen bör man ta hänsyn till detta när ny verksam-
het ska etableras i området. När nuvarande restauranger har spelningar är det en 
väldig hög ljudnivå i bostaden. Det borde inte vara svårt att bygga bort. Det borde 
också vara krav på att det används akustiker som kan förutse hur ljud fungerar för 
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verksamhet som ska etableras. Man bör också tänka på att det ligger vid vattnet 
som har sina egenskaper när det gäller ljud.  

Jag ser det mycket positivt att en fortsatt utveckling sker i hamnområdet men sär-
skilt ljud och bullerutredning bör göras. 

Kommentar: Området används redan idag för uteserveringar och restaurangverk-
samhet. Planförslaget bedöms inte medföra någon förändring vad avser eventuella 
störningar från verksamheter. Möjligen skulle en viss förbättring kunna uppstå då 
byggnader för uteservering blir av mer permanent karaktär. Under planprocessen 
har inga synpunkter framförts, från tex miljöförvaltningen, att befintlig verksamhet 
är av ett stort problem för omgivningen. 

Boende Bryggudden 
Tack för informationen för planer för Bryggtorget. Som boende på Bryggudden ser 
jag det som positivt att området utvecklas. Jag har även läst de handlingar som lig-
ger på hemsidan och om att det diskuterats mycket om cykelstråken kring området. 
Som åretruntcyklist så känns det väldigt angeläget att det inte bara blir bra cykels-
tråk utan att belysningen i området längs inre hamn och vid cykelstråket längs 
pråmkanalen och längs med järnvägen blir bra för att det ska kännas tryggt att röra 
sig inom området kvällstid. Vilket det inte gör i dagsläget. 

Kommentar: Noteras 

Boende Bryggudden 
Vi anser inte att lösningen för cyklister är bra. Omvägen från bron via Stapelgatan 
är minst dubbelt så lång som raka vägen från bron till rondellen vid Löfbergsskra-
pan. Det kommer att resultera i att de flesta ändå väljer den genaste vägen med till-
hörande problem. Planera istället en bra cykelväg bakom magasinen som Miljöför-
valtningen föreslår.  

När Karlstad kommun planerar en helt ny stadsdel måste ni visa att Karlstad är en 
bra cykelstad precis som den 2014 antagna cykelplanen säger. Det är också många 
från Vågmästaren och Herrhagen som cyklar här så förslaget berör inte endast bo-
ende på Bryggudden.  

Citat ur Cykel plan Karlstad - få fler att sadla om  

"SNABBT, GENT OCH ENKELT  

Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha snabba, raka och enkla färdvägar. Ett 
sätt är att mäta genhetskvoten och restidskvoten. Restidskvoten beskriver tiden det 
tar att cykla mellan punkt A och B dividerat med tiden det tar att köra bil mellan A 
och B. För att cykeln ska anses kunna konkurrera med bilen bör restidskvoten inom 
en tätort inte vara större än 1,5. Det innebär att cykeln i regel är mer konkurrens-
kraftig vid korta avstånd.  

Ett annat sätt att mäta cykelns konkurrenskraft är genhetskvoten, dvs. cyklistens 
verkliga reslängd dividerat med fågelvägen. Ju kortare sträcka som studeras, desto 
större påverkan ger omvägar. Genhetskvoten från bostaden till viktiga målpunkter 
såsom skola, affär, idrottsanläggning och liknande bör inte överstiga 1,25. I undan-
tagsfall kan genhetskvoten 1,5 accepteras. Det innebär att om avståndet mellan två 
punkter är 200 m fågelvägen får avståndet via cykelvägnätet inte vara mer än max 
300 m för att det ska vara attraktivt. Om cykelvägen inte uppfattas som den genaste 
vägen väljer cyklisten ofta andra vägar. Detta resulterar i ökad cykling i blandtrafik 
och därmed minskad säkerhet"  

På Bryggudden blir alltså genhetskvoten minst 2,0, en långt ifrån acceptabel siffra.  

Sätt fotgängare och cyklister i centrum och planera för bra tillgänglighet. 
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Kommentar: Bra kopplingar för gående och cyklister är högt prioriterade för 
kommunen. Skyltar som anvisar cykelstråk bör inte finnas längs hamnpromenaden. 
För cykeltrafiken finns flera krångliga passager. Att runda hamnbassängen med 
järnvägsspår och tvära kurvor liksom passage mellan uteservering och restaurang 
gör stråket mindre lämpligt för cykeltrafik. Det kommer dock gå att cykla som idag 
men i kommunens planering kring övergripande cykelstråk bör snabbare och 
bättre stråk prioriteras. Det ska också noteras att planförslaget inte reglerar vart 
huvudstråk för cykel ska finnas. 

Medverkande tjänsteman 
Utlåtandet är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2017-11-28 
av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg. 
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