
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för del av kv Enigheten, 

inom Tingvallastaden, 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
Detaljplanen för del av kv Enigheten upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 20 oktober och den 26 
november 2021. 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 organistioner och 
intresseföreningar fått information om samrådsförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset (Karlstadsrummet) och på kommunens 
hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
14 yttranden inkom under samrådstiden, varav 7 yttranden inkom från statliga eller kommunala 
remissinstanser, 1 från fastighetägaren till en grannfastighet, 1 boende i närområdet, 1 yttrande 
undertecknat gemensamt av 9 verksamhetsutövare med lokaler inom eller intill planområdet, 1 
från Carlstadsgillet och 3 från övriga remissinstanser. Inkomna yttranden redovisas under Inkomna 
yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. Länsstyrelsen har 
synpunkter i huvudsak avseende geoteknik, markföroreningar, kulturmiljö och ljusförhållanden. 
Carlstadsgillet har synpunkter avseende föreslagen påbyggnad mot Herrgårdsgatan. Fastighetsäga-
ren till grannfastigheten önskar utveckla sin fastighet i huvudsak i linje med det aktuella planförsla-
get. Sedan samrådet har fastighetsägaren fått ett positivt planbesked för ett separat planarbete för 
grannfastigheten. Verksamhetsutövarna med lokaler i kvarterets bottenvåningar är oroliga för hur 
byggprojektet kommer att påverka dem och deras verksamheter. För att de ska kunna ställa sig posi-
tiva till projektet behöver de ha inflytande över hur och när byggnation pågår. En boende i närom-
rådet, på Herrgårdsgatan, motsätter sig påbyggnad mot Herrgårdsgatan då det gör gatan mörkare 
och innebär insyn i lägenheten och en försämrad utsikt. Ett flertal av remissinstansernas yttranden 
var utan erinran eller av upplysningskaraktär. 

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 §. 
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Inför granskningen har följande ändringar och tillägg gjorts:
• Planbeskrivningen uppdateras avseende markföroreningar bland annat med beskrivning av 

övergripande åtgärdsmål. Detta enligt synpunkt från Länsstyrelsen. 
• Ett PM som syftar till att förtydliga de byggnadstekniska och geotekniska förhållandena tillförs 

planhandlingarna. Stycket om grundläggning och geotekniska förutsättningar uppdateras. 
• Beskrivning av gestaltningen utvecklas och förtydligas att det vid bygglovskedet ska bearbetas 

och utvecklas vidare bland annat avseende materialmöten samt möten mellan befintlig byggnad 
och påbyggnad. 

• Bestämmelser kring varsamhet och skyddsbestämmelser bearbetas enligt rådgivning från läns-
styrelsen. 

• Stycket avseende Kulturmiljökonsekvenser kompletteras med Länsstyrelsens bedömning avse-
ende konsekvenser vid sidan av Värmlands museums/Karlstads kommuns bedömning. 

• Bestämmelse E, transformatorstation, tillförs plankartan utifrån nuvarande förhållande liksom 
utifrån Karlstads El- och stadsnäts önskemål. 

• Plankartans utseende avseende koordinater, skalangivelse och linjeutseende bearbetas enligt 
lantmäteriets synpunkter.  

• Sektion med höjdsättning av ny bebyggelse i relation till befintlig bebyggelse förs in i planbe-
skrivningen efter önskemål från Länsstyrelsen. 

• - Ändringar av redaktionell art har gjorts på plankartan och i planbeskrivningen. 

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

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av rubricerat samrådsunderlag som avser pröva möjligheten till påbyggnad 
av två befintliga byggnader inom kvarteret. Inom kvarterets innergård föreslås också ny gårdsbe-
byggelse. I den västra byggnaden på Västra Torggatan planeras för kontor medan övriga påbyggna-
der blir bostadsbebyggelse. Sammantaget föreslås markanvändningen centrumändamål, kontor och 
bostäder med centrumändamål i markplan.

Planområdet ligger centralt i Karlstad innerstad och cirka 450 meter från Värmlandsbanan där 
Trafikverket är infrastrukturhållare. Värmlandsbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 §. Banan trafikeras av ett stort antal både person- och godståg.

Buller
För bostadsbyggnader gäller förordning SFS 2015:216 om trafikbuller och i samband med detalj-
planläggning och bygglovgivning är kommunen skyldig att ta hänsyn till trafikbuller. Trafikverket 
ställer därför krav på att kommunen/fastighetsägaren tar fram en bullerutredning som underlag för 
bedömning. En sådan bifogas underlaget med trafiksiffror som härrör från spårbunden trafik med 
prognosår 2040 och denna visar att bullerriktvärden kan innehållas.

Sammantagen bedömning
Trafikverket har inget att erinra.

Övrigt
För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplanering-
en” på Trafikverkets hemsida.
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Region Värmland, Kollektivtrafik
 
Övergripande
Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna för påbyggnad av befintliga hus i kvarteret Enighe-
ten, som ligger precis norr om Stora torget i Karlstad tätort. Stora torget är idag knutpunkten för 
tätortstrafiken i Karlstad, det ligger även nära hållplatser där vissa regionala bussar stannar samt 
drygt 400 meter fågelvägen från Karlstad C.

Påverkan
Det finns få platser i Värmland som har bättre förbindelser med kollektivtrafik och en förtätning på 
sådana platser innebär att fler kan bo och verka där det finns en bra kollektivtrafik.

Konsekvenser på kort sikt
Området har idag en bra kollektivtrafik, där samtliga tätortslinjer stannar på Stora torget.

Konsekvenser på lång sikt
Även på lång sikt bedöms det vara ett område med bra kollektivtrafik och sannolikt kommer de 
flesta tätortslinjer fortsatt gå via Stora torget även utifrån ett väldigt långt tidsperspektiv.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att det byggs fler bostäder och har inga övriga 
synpunkter på detaljplan för del av kv. Enigheten - samråd.

Miljönämnden
Miljönämnden väljer att inte lämna något yttrande gällande detaljplanen för del av kvarteret Enighe-
ten.

Skanova ( Telia Company) AB
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 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 exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

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 telia-natforvaltning@teliacompany.com

Ellevio AB
Vi har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Vi har inga ledningar eller andra
anläggningar i eller i anslutning till planområdet, vi avstår därför från att yttra oss i ärendet.

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. 
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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 och radhus 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 god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring av befintlig detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland

Tidigare ställningstaganden
Planområdet omnämns inte direkt i kommunens översiktsplan men utvecklingen bedöms enligt 
kommunen vara förenligt med översiktsplanen. Länsstyrelsen delar den bedömningen.
Området ingick även i ett program som omfattar hela centrala Karlstad - Stadsdelsvision för Ting-
vallastaden, godkänt okt 2017. Att utveckla kv Enigheten bedömer Länsstyrelsen går i linje med 
ambitionen i programmet. Rutnätsstadens höjdskala, som lyfts i programmet, bör dock beaktas 
noggrare i planförslaget. Läs mer under rubrik Kulturmiljö.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 
gällande bestämmelser,
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 
flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under samrådet ska läns-
styrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap.

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det 
behövs från allmän synpunkt.
Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det finns risk för att 
planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Råd om tillämpningen av PBL m.m.

Kartmaterial
Eftersom kommunen reglerar höjder i meter över nollplanet, blir det lättare att förstå de föreslagna 
påbyggnader om höjder på befintliga byggnader också redovisas, t.ex. på befintlig gårdsbyggnad i 
sektioner.

Markförorening
Risk för föroreningar kan finnas inom kvarteret där grafiskt industri och gummiverkstad funnits. 
Den typen av förorening kan sprida sig i ånga till bostäder på högre våningar. Eftersom all mark 
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inom kvarteret är överbyggd idag, kan inte provtagning villkoras i planen. Länsstyrelsen konstaterar 
att kommunen måste beskriva hur risken kommer hanteras, ex. att redovisa åtgärdsmål och hand-
lingsplan. Vidare upplyser Länsstyrelsen att om befintliga gårdsbjälklaget tänker rivas inför påbygg-
nation så måste markförorening undersökas och åtgärdas.

Kulturmiljö
Det är mycket positivt att planarbetet har föregåtts av en kulturhistorisk utredning, och att denna 
utredning även följts upp med en antikvarisk konsekvensanalys. En aspekt som konsekvensanalysen 
förbiser är att de befintliga byggnadshöjderna är utformande med en helhetssyn på kvarteret där det 
dels finns en framsida mot torget där de högsta byggnaderna finns, samt att gatorna med varierande 
byggnadshöjder har de högsta byggnaderna i gathörnen. Det nu aktuella planförslaget föreslår att slå 
ut denna hierarki i kvarteret och det kommer istället vara de mittersta byggnaderna längst två gator 
som reser sig högst, något som blir mest iögonfallande längs Västra Torggatan. Detta innebär en 
omgestaltning av kvarteret som helhet och en avsteg från en gestaltningsprincip som är genomgåen-
de i rutnätsstaden. Av planbeskrivningen framgår att den jämna höjdskalan är typisk för rutnätssta-
den och att påbyggnader inte bör vara högre än att de inordnar sig i stadens skala. Det kan ifrågasät-
tas om nu föreslagna nya byggnadshöjden inordnar sig i stadens skala. Länsstyrelsen noterar att det 
går att utforma kvarteret så att byggnaderna istället ges en jämn byggnadshöjd i kvarteret, genom att 
endast tillåta påbyggnader till hörnfastigheternas höjd.
Det är vidare mycket förtjänstfullt av kommunen att skydda de kulturhistoriskt värdefulla karaktärs-
drag och byggnadsdelar som finns inom planområdet. Länsstyrelsen vill dock föreslå små justeringar 
av planteknisk karaktär. Delar av varsamhetsbestämmelserna k1 och k2 är formulerade som en 
skyddsbestämmelse; ”Natursten i fasad och runt entréer i byggnadens bottenvåning ska bevaras” samt ”den i tegel 
profilerade delen av takfoten på befintlig byggnad ska bevaras”. Dessa formuleringar kan förstås som att det 
är det faktiska materialet som ska bevaras och inte karaktärsdraget och utseendet, en uppfattning 
som planbeskrivningen stöttar. Om kommunen avser att byggnadsdelarna ska bevaras bör dessa 
formuleringar istället separeras från övrig text och betecknas som skyddsbestämmelse med ett q.

Ljusförhållande
Krav på ljus i byggnader regleras både i PBL som en teknisk egenskap och i Boverkets byggregler, 
BBR, som en av byggnadens grundläggande kvaliteter. Ljus är väsentliga i fråga både om säker-
het och hälsa. Byggnader särskilt bostäder ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är 
möjliga att uppnå. Rum som har en avskärmningsvinkel utanför fönstret som är över 30 grader kan 
ha svårt att klara kravet på god tillgång till dagsljus. Samtliga bostäder förutom studentbostad ska 
dessutom ha tillgång till direkt solljus i något rum eller någon avskiljbar del av ett rum.
En solstudie har genomfört för planförslaget med syfte att simulera hur intilliggande bebyggelse 
påverkas av föreslagen ny bebyggelse. Boverkets byggregler ska uppfyllas i nästa skedet dvs bygglov. 
Länsstyrelsen anser dock att ljusförhållandena är komplicerade i planförslaget och att kommunen 
behöver tidigt undersöka och säkerställa att de tänkta bostäderna går att genomföra med hänsyn till 
ljusförhållande. Enligt solstudien kan flera lägenheter i innegården ha dåligt tillgång till dagsljus och 
solljus. Det är viktigt att kommunen utreder och gör dagsljusberäkningar så tidigt som möjligt, ex. i 
planskede så det går att justera bestämmelser på både placering och höjd av byggnaderna.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 17 februari 2021 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning.
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Riksintressen
En översiktlig konsekvensbedömning om riksintresset Karlstads stadskärna har gjorts av Värmlands 
Museum. Länsstyrelsen noterar att konsekvensbedömningen inte nämner den skillnad i höjdverkan 
som ändringen får, och bedömer därmed att riksintresset påverkas av planförslaget. Vidare bedöms 
det att påverkan inte är så omfattande att det utgör påtaglig skada på riksintresset.

Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Kommunen skriver i planbeskrivningen ”Grundläggningsförhållandena måste utredas vidare inför 
byggnation”. Någon geotekniskundersökning har inte framtagit inför samrådet. Länsstyrelsen 
konstaterar att markens lämplighet för påbyggnaden enligt planförslaget behöver bedömas i gransk-
ningsskedet av detaljplanen, genom att undersöka platsens specifika förutsättningar.

Utrymningsvägar
Kommunen i planhandlingen identifierade svårigheter rörande räddningstjänstens tillgänglighet och 
föreslår att brandskydd och utrymningsvägar behandlas i bygglovsprocessen. Det ät otydligt om 
räddningstjänsten har involverats i frågan. Brandtekniska lösningar bör utarbetas i samverkan med 
räddningstjänst i tidigt skede och beskrivas i planbeskrivningen.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan.
Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att 
de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning, under förutsättning att hälsa och 
säkerhet angående geotekniken undersöks enligt ovan och lämpligheten för påbyggnaden klargörs.

Kommentar: 
Kartmaterial
Stadsbyggnadsförvaltingen kompletterar planbeskrivningen med en sektion genom kvarteret för att åskådliggöra 
föreslagna byggnadshöjder i relation till varandra och till befintliga byggnader inom och intill kvarteret. 

Markföroreningar
Planbeskrivningen kompletteras avseende markföroreningar. Historik, hantering liksom åtgärdsmål beskrivs. 

Kulturmiljö
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med stöd av Värmlands museum att de båda påbyggnaderna mot Västra 
Torggatan och Herrgårdsgatan tar god hänsyn till befintliga byggnaders karaktärsdrag och bedömningen är att det 
inte medför några stora konsekvenser för kulturmiljövärdena. Det som behöver följas upp vid bygglovet är gestaltning-
en av den översta delen av påbyggnaden på Västra Torggatan, för att den ska bli en positiv del av stadsbilden intill 
Stora Torget. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att förändringen är acceptabel avseende påverkan på 
rutnätsstadens höjdskala. Stycket avseende Kulturmiljökonsekvenser kompletteras med länsstyrelsens bedömning vid 
sidan av Värmlands museums/Karlstads kommuns bedömning. 

Bestämmelserna kring varsamhet bearbetas och skyddsbestämmelse q tillkommer i linje med länsstyrelsens rådgiv-
ning. 

Ljusförhållanden
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer i detta skede med stöd av ansvarig arkitekt på Sweco att det inte föreligger 
någon risk att det dagsljusförhållandena skulle bli problematiska för byggnaderna. Denna bedömning görs utifrån 
modell och studie av de föreslagna volymernas placering och höjder. En dagsljusstudie tas fram i samband med att 
lägenheterna ritas då det har med rummens mått och funktioner att göra. Lösningarna säkerställs enligt BBR i 
bygglovsskedet. 



7

Riksintressen
Planbeskrivningen kompletteras med länsstyrelsens bedömning avseende den förändring av höjdskala som kommer att 
ske. 

Geoteknik
Hela fastigheten är bebyggd och det är därför svårt att utföra geotekniska prover. Ett PM framtaget av den kon-
struktör (Sweco) som varit engagerad i projektet har tagits fram. PM:et syftar till att förtydliga de byggnadstekniska 
och geotekniska förhållandena inom kvarteret. Stycket om grundläggning och geotekniska förutsättningar uppdateras. 

Utrymningsvägar 
Räddningstjänsten har varit involverade i planarbetet och bistått med beskrivning av vilka aspekter som behöver 
utredas och lösas i bygglovskedet. Planbeskrivningen förtydligas avseende Räddningstjänstens medverkande. 

Kommunala remissinstanser

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter: 
 
På plankartan saknas rutkryss och koordinater. Dessutom saknas originalskalan vid skalstocken. 
Plangränsen är heldragen i teckenförklaringen samt på vissa ställen på plankartan.  
 
Gatunamnen bör placeras så att de blir läsbara.  
 
Guldstjärna att upphävande av tomtindelningen (fastighetsindelningsbestämmelsen) är med.  
 
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: 
Rutnätskryss, koordinater liksom originalskalan tillförs plankartan. Utseendet på plangränsen i teckenförklaringen 
bearbetas. 

Gatunamnens placering justeras på grundkartan. 

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämndens synpunk-
ter i samrådsyttrandet beaktas i det fortsatta arbetet.

Detaljplaneförslagets konsekvenser
Planförslaget omfattas uteslutande av privatägd kvartersmark för bostäder, kontor och centrumän-
damål och innebär således inga infrastrukturella förändringar för allmän plats. Planområdet angörs 
i söder från Kungsgatan, i väster från Västra Torggatan eller i norr från Herrgårdsgatan. Parkering 
för bil och cykel hanteras inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Antalet tillkommande 
bostäder bedöms kunna uppgå till cirka 120 stycken liksom ett antal lokaler för verksamhet/kontor.  

Teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter/samrådsyttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningen har nedanstående synpunkter om kompletteringar på detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med att det vid bildande av 3D-fastigheter också 
behöver bildas gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 
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Exploatören bör upplysningsvis förvissas om att de, i god tid inför byggnation, bör ta kontakt med 
kommunen om de behöver tillfällig upplåtelse för exempelvis byggnadskran eller ställning på någon 
av de gator som omringar kvarteret. 
Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras med att det vid bildande av 3D-fastigheter också behöver 
bildas gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. 

SBF upplyser exploatören om att de, i god tid inför byggnation, bör ta kontakt med kommunen om de behöver tillfäl-
lig upplåtelse för exempelvis byggnadskran eller ställning på någon av de gator som omringar kvarteret. 

Karlstads El- och Stadsnät
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget gällande del av kvarteret Enigheten. 
Vi ser att avsnittet i planbeskrivningen för teknisk försörjning bör kompletteras med avsnitt för 
elförsörjning. Idag inryms inhysta nätstationer i två utav byggnadernas källarplan. Dessa behöver 
bekräftas i plankartan med E-område för respektive nätstation (placering lämnas på begäran). 
En av nätstationerna är i behov av förnyelse för att möta kommande lastbehov de nya bostäderna/
lokalerna medför. Detta behöver göras tillsammans med fastighetsägaren för att möjliggöra åtkomst 
till stationen.

Kommentar: Plankartan kompletteras med användning E, teknisk anläggning, för att möjliggöra att transformator-
station får inrymmas i kvarteret. 

Övriga remissinstanser

Carlstads-Gillet
Carlstads-Gillet är eniga i den kulturmiljöutredning som utförts av Värmlands museum. Dock har 
Gillet starka invändningar mot det redovisade förslaget till påbyggnad på Herrgårdsgatan 13-15

Som framgår av kulurmiljöutredningen ärä kvarterets arkitektoniska huvudgrepp mot Herrgårdsga-
tan att lägre byggnader knyter an till högre byggnader i kvarterets hörn. Denna medvetna kvarters-
arkitektur tas det inte hänsyn till i det redovisade förslaget. 

Herrgårdsgatan 13-15 ’r tidstypisk arkitektur från 1950-taletoch är dessutom en viktig del i NWT:s 
och stadens lokalhistoria. karlstads centrum får allt färre bevarade byggnader från olika stilepoker. 
Detta tas heller inte hänsyn till i det redovisade förslaget. 

Det går att kombunera en påbyggnad i 3 våningar med både kvarterets och byggnadernas arkitekto-
niska och historiska kvaliteter: 
-Behåll fasaden på 13-15 och låt takfoten vara takfot istället för att bli fasadlist. 
-Bygg in de tre våningarna i ett svagt sluttande takfall likt det på Herrgårdsgatan 11 med mörk 
takplåt. Takkuporna kan integreras i takfallet. Kvarterets huvudgrepp och de enskilda byggnadernas 
arkitektur bevaras utan att man hindrar eller försvårar ett tidsenligt och funktionellt utnyttjande. Det 
är god arkitektur. 

Carlstads-Gillet har f.ö. inga invändningar mot övrig föreslagen bebyggelse inom kv. Enigheten. 
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen är inte säker på att det i detta fall vore det mest fördelaktiga angrepps-
sättet att bygga hela tillbyggnaden inom ett brant lutande takfall enligt Carlstads-Gillets förslag. Däremot kommer 
påbyggnaden att behöva bearbetas ytterligare inför genomförandet. Det framtagna gestaltningsförslaget kommer att 
bearbetas avseende takets kulör, hur taket möter ny fasad liksom hur förlängningen av trapphuset ska gestaltas på 
bästa sätt. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av detta. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
föreslagen volym ger förutsättningar för en väl gestaltad tillbyggnad och föreslår därmed ingen förändring på plankar-
tan avseende detta. Däremot formuleras varsamhetsbestämmelse k om och skyddsbestämmelse q tillkommer för att 
tydligare säkerställa att befintliga byggnadsdelar och karaktärsdrag som bedömts värdefulla bevaras. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning

Fastighetsägare Enigheten 14
Kommunen ska pröva möjligheten att förtäta kvarteret Enigheten med påbyggnad på två av kvarte-
rets befintliga hus liksom med ny bebyggelse på kvarterets innergård. Undertecknade äger fastighe-
ten Enigheten 14, som är en del i kvarteret. 
Vi har inte fått någon fråga att ingå i den pågående detaljplanen för kvarteret och ställer oss frågan-
de till detta. Planen som gäller utveckling i kvarteret Enigheten avser endast en del av kvarteret, dvs 
fastigheterna Enigheten 11, 12 och 17. 
Vi anser att det är till fördel att inkludera Enigheten 14 både för helhetsgreppet för kvarteret samt 
den allmänna stadsutvecklingen för Karlstad som stad. Dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
att möjliggöra för fler bostäder i ett etablerat område, dessutom kan själva genomförandet av pla-
nen ske i bättre samspel mellan fastigheterna.
Vi har initierat ett samarbete med Archus. Archus är ett Arkitektur och rådgivningsföretag med lång 
erfarenhet av att utveckla enskilda fastigheter till hela stadskvarter inom samtliga fastighetssegment. 
Vår avsikt är att de kommer företräda oss i detta ärende, i det fall aktuell detaljplan även kommer att 
inkludera Enigheten 14, för att på så sätt borga för att samarbetet sker effektivt. 

Den föreslagna detaljplanen 
Detaljplanen möjliggör påbyggnad av två befintliga byggnader. På den befintliga byggnaden mot 
Herrgårdsgatan medges en påbyggnad i tre våningar varav de två översta ska inordnas i takfallet. I 
sydväst, på Folksamhusets byggnadsdel mot Västra Torggatan, medger detaljplanen en påbyggnad 
i två våningar samt utöver det ett teknikrum samt en uteservering eller takterrass. Takterassen nås 
genom en ny hiss på kvarterets gård. På kvarterets innergård föreslås ny gårdsbebyggelse.  

Gårdsbebyggelsen föreslås dels som lägre tvåvåningshus och dels som ett fyravåningshus i sydväs-
tra delen av gården. Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger 
centrumändamål samt kontor och bostäder från våning två.

Utveckling av Enigheten 14 
Vi har låtit Archus göra en grov analys på föreslagen detaljplan i förhållande till vilken utveckling 
som Enigheten 14 skulle kunna vidta och vilken bonus det kommer ge till Karlstad centrum och 
kvarteret Enigheten i synnerhet.

Gården 
”Gestaltning av gårdsmiljön behöver framför allt ta fasta på att skapa så goda boendemiljöer som 
möjligt. För att uppnå det behöver trivsamma rumsligheter och gårdsmiljöer skapas och bebyggel-
sens utformning ges omsorg. Fasadgestaltning finns inte framtaget i planskedet utan studeras inför 
bygglovsskedet. Detaljplanen innehåller styrande höjder på bebyggelsen samt en bestämmelse om 
att gårdsmiljö för utevistelse ska iordningsställas” Ur Planbeskrivning daterad 2021-09-29. 
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Archus kommentar 
Genom att inkludera Enigheten 14 i denna plan ökar incitamenten för att hela gårdsmiljön i den 
västra delen av kvarteret får en sammanhållen och trivsam miljö genom en möjlighet till om- och 
påbyggnad och följande fasadgestaltning. Om inte så riskerar man att det sydvästra innerhörnet 
kommer att förbli som det är under lång tid framöver och inte bidra till en ny trivsam innegårds-
miljö. 
 
Gatumiljön
”Framtaget gestaltningsförslag (Sweco architects) tar fasta på två av originalbyggnadens huvudgrepp 
nämligen takfotens utformning samt burspråket som markerar mitten på huset. Takfoten markerar 
gräns mellan nytt och gammalt medan burspråket knyter ihop delarna”
”Detaljplanen innehåller varsamhetsbestämmelser för naturstenen i bottenplan, skyltfönsters och 
dörrars utförande med träkarmar liksom för takfoten på befintlig byggnad” Ur Planbeskrivning 
daterad 2021-09-29 

Archus kommentar
Då byggnaderna i Enigheten 14 knyter an till angränsande fastigheter både med avseende på höjder, 
utförande och tidsavtryck ser vi inga problem att ansluta oss till det som står skrivet i planförslaget. 
Gällande byggnadshöjder och takutformning både längs med Herrgårdsgatan och Västra Torggatan 
ser vi det som både naturligt och görligt att anknyta till det som beskrivs och illustreras i Planbe-
skrivningen.

Ny byggrätt 
Genom en förädling av Enigheten 14 så skulle det kunna bli ett tillskott på, grovt räknat ca 1 250 
kvm BTA avsett för tex. bostäder, kontor eller annan centrumverksamhet i detta centrala läge i 
Karlstad.

Stadsbild och gestaltning
Genom att inkludera Enigheten 14 i föreslagen plan ökar sannolikheten att gatufasaderna får ett 
sammanhållet uttryck med avseende på främst hushöjder och man undviker därigenom risken för 
”gluggar” i stadsbilden. Dessutom skapas även incitament för fastighetsägare att ta ett övergripande 
grepp om byggnaderna i sin helhet och med varsamhet lyfta och modernisera fasaderna med bättre 
energiprestanda som positiv följd. Man förädlar befintligt och tillför nytt med ett fokus på hållbar-
het. Även gårdsmiljön kommer att vinna på detta.

Alternativt scenario
Ett annat tänkbart scenario är att Enigheten 14 inte enbart omfattas av påbyggnad, i stället kommer 
föreslagna egenskapsbegränsningar främst avseende höjder och indrag omfatta byggnaden i sin hel-
het och öppna möjligheterna för en total nybyggnation.

Sammanfattningsvis
Den planerade utvecklingen i resten av kvarteret ligger i huvudsak i linje med vad vi som ägare till 
Enigheten 14 vill åstadkomma på vår fastighet.
Samtidigt kan vi tycka att det är besvärande om resten av kvarteret får en ny detaljplan med ut-
vecklingsmöjligheter såsom påbyggnation och fler bostäder, vilket i praktiken troligtvis kommer 
innebära att fastigheterna inom planen får ett ansiktslyft och fler byggrätter. Det kommer påverka 
Enigheten 14 negativt om vi inte kan svara upp med motsvarande utveckling av vår fastighet, inom 
samma tidsperiod. 
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Vi föreslår således att Enigheten 14 inkluderas i planen för kvarteret Enigheten. Vi är villiga att ta 
ansvar för vår andel kostnader enligt ingånget planavtal och tillsätta de resurser som krävs för ett 
effektivt planarbete. Vi föreslår vidare ett initialt möte för att tillsammans planera för hur en sådan 
breddning av plan samt samarbete inleds på bästa möjliga sätt. Då vårt förslag i huvudsak även är 
att infalla i det förslag som beskrivs under nuvarande samråd så är vår bedömning att en sådan för-
ändring av utställd plan inte är att beakta som omfattande inför fortsatt planprocess.
Om det är så att Karlstads kommun beslutar att gå vidare med detaljplanen för kvarteret Enigheten 
utan att inkludera fastigheten Enigheten 14, kommer vi i egenskap av sakägare att återkomma och 
utveckla våra synpunkter som vi anser missgynnar stadsbilden, vår fastighet och hyresgäster i senare 
skede. 

Kommentar: Sedan samrådet har fastighetsägaren fått ett positivt planbesked för ett separat planarbete för Enigheten 
14. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en påbyggnad med en liknande inriktning som påbyggnadsförslagen för 
Enigheten 11, 12 och 17 kan prövas i detaljplan. En välavvägd gestaltning i förhållande till befintlig byggnad, omgi-
vande bebyggelse, områdets kulturmiljövärden liksom dess centrala läge i staden behöver tas fram under planarbetet. 
Möjlighet bör finnas att skapa en god gestaltad helhet tillsammans med intilliggande fastigheter. Under planarbetet 
utreds om byggnaden inom Enigheten 14, som helhet eller i delar, har kulturmiljövärden som bör skyddas i detalj-
plan.

Verksamhetsutövare, hyresgäster, i anslutning till planområdet 
Vi är ett antal (9 verksamhetsutövare intill planområdet har skrivit under yttrandet) verksamheter kring och 
i kvarteret Enigheten som är djupt oroade för hur byggprojektet kommer att påverka oss. Västra 
torggatan mellan Stora torget och biblioteket är ett gångstråk med mycket strökunder, både Karl-
stadbor och turister. Likaså är miljön runt Stora torget och Herrgårdsgatan viktig för företagen där.  
 
Att inskränka tillgängligheten till våra verksamheter med ett stort byggprojekt, med allt vad det 
innebär, kommer sannolikt att slå hårt mot företagen i området. Det är av stor betydelse att vi syns 
och ger ett inbjudande intryck för att locka kunder till butikerna, frisörsalongerna och restaurang-
erna. Byggprojektet kommer att innebära högre bullernivåer, damm och andra olägenheter som 
sammantaget gör miljön mycket mindre attraktivt för kunder. Dessutom är framkomlighet så att 
kunder lätt kan ta sig till oss är naturligtvis också väldigt viktigt och vi är oroade över det kommer 
att se ut när bygget är igång.

Många av verksamheter har haft en tuff  period i samband med pandemin och har sämre resurser 
för att klara ytterligare ett omsättningsbortfall. För att ställa oss positiva till projektet behöver vi ha 
inflytande över hur och när bygget sker, inte minst med tanke på högsäsonger som är viktiga för vår 
omsättning som tex sommarmånaderna samt julhandeln. 

Kommentar: Under samrådet hölls ett gemensamt möte mellan stadsbyggnadsförvaltningen, NWT-fastigheter samt 
några av de verksamhetsutövare som undertecknat yttrandet. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att samordningen 
under byggtiden är det som kan minska de negativa aspekterna av en byggnation. Precis som vid löpande renove-
ringar i stadens fastigheter är samordning mycket viktig för att, oavsett detaljplanearbeten, minimera de negativa följ-
derna. Detaljplanen kan inte reglera genomförande utan hanterar de byggrätter, möjligheter som planen ger, på sikt. 
Därmed behöver samordningen under byggtiden främst ske mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare liksom 
hyresgäster i berörda och intilliggande byggnader. SBF har delgett NWT Fastigheter kontaktuppgifter för att fortsatt 
dialog ska kunna hållas längre fram när byggprocessen närmar sig. 

Boende Herrgårdsgatan 16
En del av förslaget omfattar Herrgårdsgatan där jag hyr lägenhet av KBAB.
Herrgårdsgatan är redan i dagsläget en mörk gata och om man skall bygga på delar av den med yt-
terligare tre våningar, även om de två översta våningarna har takfall, blir det ännu mörkare.
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Idag bor jag på fjärde våningen och har fin utsikt över hustaken och i stort sett ingen insyn, detta 
var en av anledningarna till att jag valde att bo här. Med förslaget som ligger kommer insyn i min 
lägenhet att öka markant och gatan bli ännu mörkare.
Med anledning av ovanstående motsätter jag mej det förslag till påbyggnad som föreligger när det 
gäller Herrgårdsgatan.

Kommentar: Påbyggnaden kommer att påverka utsikt för bostäder i de högre våningarna i husen intill. Påbyggnaden 
kommer också att i viss mån minska ljusinstrålningen på Herrgårdsgatan även om påbyggnadens form utarbetats för 
att minimera den negativa påverkan så långt det bedömts möjligt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer trots det att förslaget är en fungerande avvägning mellan olika intressen och 
kommer kunna bidra till en god bebyggd helhet i linje med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden liksom rutnätssta-
dens värde och föreslår därför ingen ändring avseende påbyggnadens volym.  

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2022-04-29 av stads-
byggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 
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