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INLEDNING
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådsti-
den samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 13 augusti – 10 september 2020. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

SAMMANFATTNING
Tolv skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav tre stycken är utan erinran el-
ler av upplysningskaraktär. Synpunkterna gäller främst höjd på den byggrätt som möjliggörs genom 
påbyggnad, kulturmiljö, påverkan på grannfastighet genom insyn samt förändrade solljusförhål-
landen, bullerpåverkan, påverkan på allmän platsmark samt påverkan på befintlig allé. Detaljplanen 
justeras med anledning av synpunkterna på ett par punkter inför granskningen.  

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET 
Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
- baskarta i grundkarta har uppdaterats
- till bestämmelse som reglerar tillbyggnadens utformning har det lagts till att fönster inte får finnas
på byggnadens kortsidor
- bestämmelse om ljudnivå på gemensam gård
- bestämmelse om totalhöjd om +72,6 har ersatts med bestämmelse om nockhöjd om +73
- bestämmelse om byggnadshöjd har justerats
- bestämmelse om tillfällig vistelse (O) samt kontor (K) har lagts till plankartan
- mindre ärndringar av samt förtydligande av varsamhetsbestämmelser samt skydd av kulturvärden
- rivningsförbud, varsamhetsbestämmelse och skydd av kulturvärden hat fått index samt förtydli-
gande på plankartan
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- varsamhetsbesämmelse om glasbetongtak har tagits bort.

I planbeskrivningen 
- bedömning om påverkan på befintlig allé (s.8)
- avsnitt om planförslagets konsekvenser på solljuspåverkan, stadsbild samt kulturmiljö (s.21-24)
- beskrivning av stadsbilden (s.13)
- beskrivning av förslagets påverkan på allmän platsmark, gata (s.15-16)
- skrivelse om buller och vibrationer (s.17)
- beskrivning av befinlig försörjning av parkeringsplatser, redovisning av parkeringsbehov för samt
bedömning av parkeringsköp i Duvans parkeringshus, parkeringsnorm gällande de olika använd-
ningarna som medges i planförslaget (s.15)

I övrigt endast redaktionella ändringar.

Utredningar
- Framtagande av solstudie (Krook och Tjäder, 2020-09-24)
- Framtagande av trafikbullerutredning (WSP, 2020-11-06)

Kvarstående synpunkter
Synpunkter gällande de höjder som medges för påbyggnad samt synpunkt gällande fasadindrag i
planförslaget kvartstår. Resonemang och bedömning kring påverkan på stadsbild samt närliggande
fastigheter har utvecklats i planbeskrivningen och i planenhetens kommentar på synpunkterna ned-
an. Bedömningen är att planförslaget följer Tingvallastadens stadsbild samt kommunens riktlinjer.
De byggnadshöjder samt nockhöjd som medges i planförslaget är både lägre och högre än andra
byggnader längs Soltorget.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Karlstads El- och stadsnät AB
Har inget att erinra på planförslaget.

Kommentar:
Noteras
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Luftfartsverket
Luftfartsverket har inget att erinra på planförslaget. 

Kommentar:
Noteras

PostNord
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:

Noteras

Myndigheter och övriga remissinstanser

Länsstyrelsen
Ärendet
Rubricerat detaljplaneförslag, upprättat med standardförfarande den 18 juni 2020, har översänts 
för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget har behandlats i samråd med 
berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 10 september 2020.
Syftet är att pröva möjligheten att bygga på befintlig byggnad samt möjliggöra användningen cen-
trumverksamhet och bostäder inom fastigheten. Detaljplanen syftar även till att bekräfta och bevara 
byggnadens kulturhistoriska värden.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställningstaganden i 
kommunens översiktsplan från 2012.

Gällande detaljplan
Det nu föreslagna planområdet omfattas av detaljplan, stadsplan för Kv. Duvan m.m, fastställd 
1985. I planen är berörd fastighet planlagd för handel och bostäder.

Kulturmiljöprogram
Byggnaden är utpekad som särskild värdefull i kommunens kulturmiljöprogram från 2010.

Miljöbedömning
Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget ej medför en betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken (MB 6:11). Länsstyrelsen delar denna bedömning.
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Råd enligt 2 kap. PBL mm
Plankarta
På plankartan redovisas skydd av kulturvärden, rivningsförbud och varsamhet som en näst intill 
löpande text under egenskapsbestämmelser.

Länsstyrelsen förordar, för tydlighetens skull, att denna text omvandlas till planbestämmelser, 
förslagsvis grupperade som bestämmelser för exteriör respektive interiör under rubrikerna skydd av 
kulturvärden och varsamhet. Ett rivningsförbud kan med fördel betecknas som [r1].
I planbeskrivningen omnämns hotell som en möjlig användning men markanvändning med detta 
syfte, [O] tillfällig vistelse, saknas på plankartan.
Även kontor nämns i planbeskrivningen men saknas på plankartan. Kontor kan i begränsad ut-
sträckning inrymmas inom markanvändningen [C] men om kontor i vidare bemärkelse ska inrym-
mas bör markanvändningen [K] användas.

Buller
Till planförslaget finns en bullerstudie gällande resecentrum Karlstad, utförd 2018, bifogad. Vilka 
trafikprognoser som ligger till grund för denna framgår inte av planhandlingarna och bör redovisas 
i det fortsatta planarbetet. Slutsatsen att innergården klarar bullerförordningens krav förefaller vara 
en bedömning och är ej verifierad. Länsstyrelsen gör bedömningen att en planbestämmelse gällande 
lägenheters orientering mot ljuddämpad sida kan behöva införas såvida inte en fördjupad redovis-
ning av bullersituationen visar att det är obehövligt.

Övrigt
Biotopskydd
Ett biotopskydd i form av en allé finns i anslutning till planområdet. Kommunen bör bedöma om 
plangenomförandet riskerar att påverka allén och i så fall hur hänsyn till denna ska tas. Åtgärder och 
verksamheter som kan skada den skyddade biotopen kräver en dispens.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att bullerfrågan bör utredas ytterligare innan en bedömning kan 
göras om planen kan bli föremål för prövning eller ej.

Kommentar:
Råd enligt 2 kap. PBL mm
Plankartans bestämmelse om varsamhet har tydliggjort genom att dela upp bestämmelsen i interiöra och exteriöra
värden. Till planbestämmelserna om rivningslov, varsamhet och skydd av kulturmiljövärden har beteckning lagts till
på plankartan och i besämmelserna.

Till plankartan har markanvändningen [O] tillfällig vistelse och [K] kontor, lagts till i enlighet med detaljplanens
syfte.

Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (WSP 2020-11-06). Utredningen utgår från tre scenarier: nuläge,
prognosår 2040 med utbyggt resecentrum samt prognosår 2040 utan utbyggt resecentrum. Utredningen visar att
riktvärden enligt SFS 2015:216 uppfylls på samtliga fasader i samtliga scenarier, med förutsättning att fönster inte
anordnas mot söder. Om bostäder planeras med fönster åt söder behöver planlösning studeras så att förordningen
klaras med avsteg om minst hälften av bostadsrummen mot ljudskyddad sida.
Bostäder utan uteplats medges. Om bostäder med uteplats planeras kan en gemensam uteplats för bostäderna anläg-
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gas på innergården där ett marginellt överskridande kan hanteras med anpassningar som lokala bullerskydd.
Eventuellt kan balkonger medges mot norr och mot innergård vån 1 till 4 förutsatt lokala bullerskydd så som bal-
konginglasningar och absorbenter, vilket i så fall behöver studeras i senare skede.

En planbestämmelse gällande ljudnivå på gemensam uteplats har lagts till plankartan:
”Ljudnivå vid gemensam uteplats får inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA maximal
ljudnivå.”

Detaljplanen har även kompletterats med bestämmelse om att fönster inte får finnas på byggnadens kortsidor.

Biotopskydd
Befintlig allé finns cirka 10 meter från planområdet. Allén bedöms inte påverkas av planförslaget, planbeskrivningen

har kompletterats med bedömning (s.8).

Trafikverket
Buller
Trafikverket anser att bullerutredningen (BULLERSTUDIE DETALJPLAN FÖR RESECEN-
TRUM KARLSTAD, WSP, 2018-09-21) är otillräcklig och ska kompletteras med nedanstående 
synpunkter.

I utredningen ska Trafikverkets trafikprognoser vara styrande. Det kan dock, i vissa fall, finnas 
behov av mer detaljerad information för att ta hänsyn till lokala förhållanden. Trafikverket anser att 
det är otillräckligt att i planbeskrivningen hänvisa till att bullerförordningen ska tillämpas i bygglo-
vet. Fastigheten är i ett bullerutsatt läge och en ljuddämpad sida kan krävas. I plankartan ska det 
därför framgå hur bullerförordningen ska klaras.

Vibrationer 
I planbeskrivningen nämns inget om vibrationer. Vid byggnation i närheten av väg och järnväg är 
det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs. Trafikverket anser att i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021).

Risk med avseende farligt gods  
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar. Vidare 
hänvisar Trafikverket till Länsstyrelsens bedömning.

Kommentar:
Buller
En trafikbullerutredning har tagits fram (WSP 2020-11-06). Utredningen utgår från tre scenarier: nuläge,
prognosår 2040 med utbyggt resecentrum samt prognosår 2040 utan utbyggt resecentrum. Utredningen visar att
riktvärden enligt SFS 2015:216 uppfylls på samtliga fasader i samtliga scenarier, med förutsättning att fönster inte
anordnas mot söder. Om bostäder planeras med fönster åt söder behöver planlösning studeras så att förordningen
klaras med avsteg om minst hälften av bostadsrummen mot ljudskyddad sida.
Bostäder utan uteplats medges. Om bostäder med uteplats planeras kan en gemensam uteplats för bostäderna anläg-
gas på innergården där ett marginellt överskridande kan hanteras med anpassningar som lokala bullerskydd.
Eventuellt kan balkonger medges mot norr och mot innergård vån 1 till 4 förutsatt lokala bullerskydd så som bal-
konginglasningar och absorbenter, vilket i så fall behöver studeras i senare skede.
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En planbestämmelse gällande ljudnivå på gemensam uteplats har lagts till plankartan:
”Gård för gemensam utevistelse ska utformas på ett sådant sätt att riktvärden för buller vid bostadsbyggnader 
uppnås”. 

Detaljplanen har även kompletterats med bestämmelse om att fönster inte får finnas på byggnadens kortsidor.

Vibrationer
Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning om vibrationer, s. 17.

Risk med avseende farligt gods
Noteras.

Lantmäterimyndigheten
Baskartan ska uppdateras och detaljer i baskartan bör tonas ner. 

Kommentar:
Baskartan har uppdaterats och detaljer i baskartan har tonats ner. 

Värmlands museum 
Värmlands museum framhåller att det är tillfredställande att se att stor hänsyn har tagits till de delar 
som pekats ut i den byggnadsantikvariska utredning som länsmuseet genomförde i början av 2020, 
och att detaljplanen ger flera specificerade skydd av kulturvärden och varsamhetsbestämmelser. 

Värmlands museum menar att det under Konsekvenser av förslaget borde getts en beskrivning av 
vilka konsekvenserna blir för den särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnaden när en våning rivs 
och två nya tillkommer. Som en konsekvens av projektet ser de till exempel att byggnadsvolymen 
blir större och att nya fasadmaterial tillkommer, vilket ur kulturmiljösynpunkt är negativt för bygg-
naden. Värmlands museum menar att detta i någon mån kompenseras genom att kulturhistoriska 
värdebärare sparas i resterande delar av byggnaden. 

Värmlands museum vill också påminna om att det för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena 
värnas, bör kopplas in en sakkunnig kontrollant kulturvärden tidigt i projekteringsfasen. Genom 
hela byggprocessen måste sedan stor vikt läggas vid detaljutformning och hänsyn till den befintliga 
byggnadens kulturhistoriska värdebärare.

Kommentar:
Noteras. Planbeskrivningens avsnitt gällande konsekvenser har uppdaterats med en bedömning av detaljplanförsla-
gets konsekvenser på kulturmiljön (sida 24).

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort med har 
nedanstående synpunkt om förtydliganden.

Detaljplaneförslaget avser befintliga byggnader och infrastruktur och möjliggör annan verksamhet 
såsom till exempel hotell. Sådan verksamhet har ett annat behov för angöring, leverans och par-
kering än de nuvarande verksamheterna. Teknik och fastighetsförvaltningen önskar att det tydligt 
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redovisas hur det kan lösas samt hur utrymmen för sophantering i markplan kan tillgodoses och hur 
det påverkar befintlig allmän platsmark. 

Kommentar:
Planbeskrivningen har förtydligats med beskrivning av hur sophantering, angöring och leveranser kan ske samt hur 
det påvekrar allmän platsmark (s.16). 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är positivt att det ges möjlighet för fler centrumnära bo-
städer. Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan för kvarteret Duvan 
inom Tingvallastaden.

Kommentar:
Noteras

ParkAB
Planbeskrivningen behöver beskriva fastighetens nuvarande försörjning av parkeringsplatser.

ParkAB skriver att möjligheten för Duvan 7 att ordna med parkeringsköp i Duvans parkeringshus 
behöver utredas och beaktas i detaljplanens arbete. ParkAB menar att Duvans parkeringshus rimli-
gen inte har platser nog för att vid exploateringar av både Duvan 13 och Duvan 7 kunna förse dem 
med parkeringsköp. Om det finns fastigheter som redan har gjort parkeringsköp i parkeringshuset 
Duvan minskar det möjligheten ytterligare för Duvan 7 att göra parkeringsköp.

ParkAB anser att fastighetens ökade behov av parkeringsplatser enligt parkeringsnormen ska 
nyskapas inom staden. Generellt anser bolaget att de parkeringsplatser som behövs enligt parke-
ringsnormen med anledning av nya exploateringar och förtätningar inom centrala Karlstad ska ske 
som nytillskott av platser för att inte den totala mängden allmänt tillgängliga platser i centrum ska 
minska. 

ParkAB anser att planen ska ställa krav på att fastighetens parkeringsplatser ska lokaliseras till en 
samordnad parkeringsanläggning för att platserna ska kunna samutnyttjas och få en optimal an-
vändning inom staden.

ParkAB framhåller att parkeringsplatser utifrån parkeringsnormen kan bli mycket olika om exploa-
teringen avser boende för hotell eller för permanent bostad och att detta bör framgå i planbeskriv-
ningen.

Kommentar:
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov och kontrollerar därmed att byggaktören uppfyller kraven enligt parke-
ringsnormen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av nuvarande parkeringslösning samt parkeringsbehov för 
bostäder och kontor, beräkning av antal parkeringar som nyttjas inom Duvan 13 samt bedömning av möjlighet att 
anordna parkeringsköp inom den fastigheten (s.15).

Parkeringsbehovet enligt detaljplanen förväntas vara mellan 15-50 platser, beroende på markanvändning, storlek på 
lägenheter vid bostadsändamål med mera.   
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Idag finns 375 parkeringar i Duvans parkeringshus. 2015 vann en detaljplan för kvarteret Duvan 13 laga kraft, 
detaljplanen medger ombyggnation av parkeringshuset översta våning till bostäder, vid realisering av detaljplanen 
skulle 50 parkeringsplatser försvinna. Enligt detaljplan för Duvan 13:s byggrätt och markanvändning finns enligt 
gällande parkeringsnorm behov av 235 parkeringsplatser. Det innebär att det finns 50 platser utöver angivet parke-
ringsbehov. Det finns idag ett flertal avtal, men inga tidigare parkeringsköp inom parkeringshuset.

Yttranden från övriga
Wermlands Invest 
Wermlands Invest framhåller att de generellt är positiva till en förtätning av staden, men att den 
behöver göras på ett varsamt sätt och följa av kommunen framtagna riktlinjer. 

Wermlands Invests fastighet Druvan 10 är sedan tidigare påbyggd med en våning. 
Den tillbyggda våningen på Druvan 10 innehåller lägenheter och teknikutrymmen, då varken de el-
ler kommunen tyckt att det är lämpligt med teknikutrymme ovanpå tillbyggnaden. De anser att höj-
den på Duvan 7 bör anpassas till omkringliggande byggnader och inte vara högre än vår fastighet, 
Druvan 10. Inom denna max höjd bör även eventuella teknikutrymmen rymmas och inte tillkomma 
som en volym ovanpå tillbyggnaden.

Wermlands Invest anser att indragen på tillbyggnaden bör ses över, då de anser att dom är för små 
för att skapa en känsla av en kungsvåning. Ökade indrag tillsammans med en lägre höjd på tillbygg-
naden skulle skapa en bättre balans mot Duvan 7s befintliga fasad och omkringliggande byggnader. 

Wermlands Invest har fått flera synpunkter från sina hyresgäster som bor i Druvan 10, där man 
utrycker oro för hur dags- och solljus i deras boende kommer att påverkas vid en tillbyggnad av 
Duvan 7. De förutsätter att en solljusstudie gjorts för att se påverkan på omkringliggande fastighe-
ter och att man från Kommunens sida gjort en bedömning hur påverkan blir för omkringliggande 
fastigheter. Skrivanden önskar ta del av solljusstudien, då denna inte finns med i materialet som vi 
fått ta del av.

Kommentar:
Detaljplaneförslaget medger en högsta byggnadshöjd om +66 med indrag en meter från fasad samt +69,5 meter med 
indrag 1,4 meter från fasad. Vid centrumverksamhet (ej bostäder) möjliggörs teknikutrymme med en nockhöjd om 
+73 m, teknikutrymmet tillåts fem meter från fasad.

Druvan 10 har en byggnadshöjd om +66 meter (RH00, enligt gällande detaljplan) med indrag 1,3 meter från fasad 
samt en nockhöjd om +69 meter (enligt höjdscanning av tak). 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förslaget ur stadsbyggnadsperspektiv inte skiljer sig nämnvärt 
åt och ansluter till närliggande bebyggelse på ett godtagbart sätt. Detta beskrivs ytterligare i planbeskrivningen, sida 
23. 

Inför detaljplanens granskning har en solstudie tagits fram för att undersöka hur detaljplaneförslaget påverkar 
(främst) fastigheten mot norr. Solstudien visar att detaljplaneförslaget endast påverkar Druvan 10s två nedersta 
våningar mitt på dagen vid vårdagjämning (21:a mars). I övrigt är fastigheten opåverkad enligt genomförd studie. Se 
planbeskrivningen, sida 21. 

Boende i anslutning till planområdet 1
Skrivanden har bott på Drottninggatan 16, (mitt emot CGC-huset) i över 10 år och alltid njutit av 
att ha sol året runt. Skrivanden menar att detaljplaneförslaget innebär att maxhöjden över nuva-
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rande högsta taknockhöjd, (mot Västra Torggatan) planeras att höjas med 3,6 meter, vilket betyder 
att taknocken mot Drottninggatan blir ca 4,6 - 5 meter högre och att de inte kan acceptera en sådan 
förändring, de menar att det totalt skulle förändra deras boendemiljö samt ge en total insyn som 
inte finns idag.

Skrivanden citerar den byggnadsantikvariska utredningen (2019, s.4) ”Den gällande detaljplanen är 
från 1951 (då byggnaden stod färdig) och idag anses en mer flexibel plan som delvis tillgodoser ett 
annat utnyttjande av fastigheten vara angelägen. Utredningen ska se till så att varsamhetskravet upp-
fylls och förvanskningsförbudet tillgodoses. Den ska dessutom tydliggöra byggnadens kulturvärden, 
kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera andra eventuella värdebärare.”
Skrivanden ifrågasätter skrivelsen om att ett annat utnyttjande av fastigheten är angeläget. 
I den byggnadsantikvariska utredningen (s.10) står att ”Capriga AB vill bygga på den tidigare CGC-
fastigheten med ytterligare två våningar. Detta för att det, enligt företaget, är brist på hotellplatser i 
Karlstad”.

Skrivanden menar att corona-pandemin har påverkat hotellmarknaden och att denna kanske aldrig 
kommer att bli densamma. Skrivanden ifrågasätter även att det finns brist på hotellplatser i Karlstad 
samt hänvisar till Stadshotellets utbyggnad. 
 
Skrivande ifrågasätter om detaljplaneförslaget som medger påbyggnad med två våningar verkligen 
innebär att varsamt ändra byggnaden och anser att det är att totalt förstöra utseendet på en bygg-
nad som sett likadan ut sedan år 1951. ”Omgivningens karaktärsdrag” är enligt skrivanden att alla 
huskroppar mellan Västra Torggatan och Järnvägsgatan i stort sett har samma höjd och anser att 
planförslaget med möjlighet till påbyggnad kommer innebära att hela den enhetliga höjdlinjen kom-
mer att försvinna.

Kommentar:
Byggnaderna längs Drottninggatan följer i stort en takfotslinje, men nockhöjderna skiljer sig åt. Bara runt Soltorget 
har byggnaderna nockhöjder mellan +66 och +73-74 meter. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att 
förslaget ur stadsbyggnadsperspektiv inte skiljer sig nämnvärt åt och ansluter till närliggande bebyggelse på ett godtag-
bart sätt. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av förslagets konsekvenser på stadsbilden,
se sida 13 och 23.

Detaljplaneförslaget medger en högsta byggnadshöjd om +66 med indrag en meter från fasad, +69,5 meter med 
indrag 1,4 meter från fasad. Vid centrumverksamhet (ej bostäder) möjliggörs teknikutrymme med en nockhöjd om  
+ 73 meter, teknikutrymmet tillåts fem meter från fasad.

Druvan 10 har en byggnadshöjd om +66 meter (RH00, enligt detaljplan) med indrag 1,3 meter från fasad samt en 
nockhöjd om +69 meter (enligt höjdscanningn av tak). 

Inför detaljplanens granskning har en solstudie tagits fram för att undersöka hur detaljplaneförslaget påverkar 
närliggande fastigheter. Solstudien visar att detaljplaneförslaget endast påverkar Druvan 10s två nedersta våningar 
mitt på dagen vid vårdagjämning (21:a mars). I övrigt är fastigheten opåverkad enligt genomförd studie. Se planbe-
skrivningen, sida 21.   

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram aktuell detaljplan i politiskt beslut från stadsbyggnadsnämn-
den. Beslutet föregicks av en ansökan om planbesked från fastighetsägaren. I planuppdraget från stadsbyggnads-
nämnden 2019-10-16 § 10 står att stadsbyggnadsförvaltningen ska utreda markanvändningen handel, bostäder, 
kontor eller hotell inom fastigheten. 
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Detaljplaneförslaget medger markanvändningen centrumverksamhet, tillfällig användning, kontor samt bostäder. 
Detaljplanen möjliggör en mer flexibel användning än i gällande detaljplan för fastigheten.  

Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av detaljplanens konsekvenser på kulturmiljön, se sida 24 i 
planbeskrivningen. 

Boende i anslutning till planområdet 2
Skrivanden skulle bli besviken över att den vackra utsikten försvinner likaså solljuset. En påbyggnad 
skulle påverka att omvärdera att behöva flytta. Skrivanden antar att det kommer att bli störande bul-
ler och att det är inte uppskattat.

Kommentar:
Inför detaljplanens granskning har en solstudie tagits fram för att utreda planförslagets konsekvenser på solljus för 
närliggande fastigheter. Solstudien visar att detaljplaneförslaget endast påverkar Druvan 10s två nedersta våningar 
mitt på dagen vid vårdagjämning (21:a mars). I övrigt är fastigheten opåverkad enligt genomförd studie. Se sida 21 i 
planbeskrivningen. 

Detaljplaneförslaget medger en högsta byggnadshöjd om +66 med indrag en meter från fasad, +69,5 meter med 
indrag 1,4 meter från fasad. Vid centrumverksamhet, tillfällig användning och kontor (ej bostäder) möjliggörs tek-
nikutrymme med en nockhöjd om 73 meter, teknikutrymmet tillåts fem meter från fasad.

Druvan 10 har en byggnadshöjd om +66 meter (RH00, enligt detaljplan) med indrag 1,3 meter från fasad samt en 
nockhöjd om +69 meter (enligt höjdscanning av tak). 

Riktvärden för byggbuller från arbetsplatser finns i Naturvårdsverkets ”Allmänna råd för buller från byggplatser” 
(NFS 2004:15), som ska ge råd vid tillämpning av Miljöbalken.  





Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


