
INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Färjestad 2:26 m fl  upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 16 mars och den 20 april 
2020. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått 
tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbygg-
nadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

Den 31 mars 2020 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett samrådsmöte i Karlstadsrummet. 
Mötet ställdes dock in med anledning av coronaviruset, Covid 19. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Sammanlagt har 12 synpunkter inkommit under samrådstiden. Synpunkter samt stadsbyggnadsför-
valtningens ställningstagande och kommentarer till dessa, återges nedan. Inför granskning har bland 
annat följande ändringar/tillägg gjorts:

- Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats i frågor om stabilitet, luft, skyfall, naturmiljö 
och trafi k
- Stycket om Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut i planbeskrivningen har omformulerats 
och kompletterats 
- En ny tydligare illustration har tagits fram inför granskningen 
- Plankartan har kompletterats med koordinater och rutnätskryss samt samtliga beteckningar för 
offi cial- och avtalsservitut
- Marken närmast hästhagen har prickmarkerats i plankartan och utökats till 15 meter
- Sikttrianglar vid utfarten mot Norra Infarten har säkerställs i plankartan

Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en 
samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Färjestad 2:26 m fl, 
inom Färjestad, Karlstads kommun



INKOMNA YTTRANDEN

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran
Trafi kverket, kultur- och fritidsnämnden samt dess förvaltningen har inget att erinra mot planförsla-
get. 

Kommunala remissinstanser
Miljönämnden/Miljöförvaltningen
Planområdet ligger i ett bra läge, med närhet till grönområden, evenemang, kollektivtrafi kförbin-
delser och gång- och cykelvägar. För att ytterligare möjliggöra för hållbara resealternativ vore det 
lämpligt att anordna en bilpool, som även skulle kunna vara gemensam med de boende på grannfas-
tigheten Färjestad 2:19.

Kommentar:  Synpunkten noteras. 

Cykel
På illustrationen är det svårt att se var cykelparkeringarna kommer att placeras. Det är viktigt att 
det avsätts tillräckligt stor yta för att få plats med det antal platser som parkeringsnormen kräver. 
Från området behöver det planeras för lättillgängliga och användbara utfarter/påfarter till gång- och 
cykelvägen längs med Norra Infarten.

Kommentar:  En bättre illustration tas fram till granskningen. 

Avfall
Platser för avfallskärl behöver fi nnas med i planen och det är viktigt att dessa är tillräckligt stora för 
en bra avfallshanteringen. Istället för att sopbilen ska vända på den föreslagna vändplatsen skulle 
det vara lämpligt om rundkörning genom intilliggande fastighet, Färjestad 2:19, var ett alternativ. Då 
skulle vändplanen eventuellt kunna tas bort från planförslaget.

Kommentar: Avfallsutrymmen fi nns redovisade i illustrationen. En tydligare illustration tas fram till gransk-
ningen. 

Uteplats
Enligt bullerkraven krävs uteplatser på den skyddade sidan för de bostäder som ligger ut mot vägen. 
På illustrationskartan är det i nuläget en liten begränsad yta som kan användas för gemensamma 
uteplatser. En större yta bör avsättas för att få till användbara och trevliga uteplatser samt ytor för 
utevistelse. Då gårdsmiljöns yta inte når upp till Boverkets allmänna råd om rekommenderad friyta 
bör frågan om hela ytan österut fram till cykelvägen också kan tas i anspråk utredas.

Kommentar: Enligt plan- och bygglagen ska fi nnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bl a 
bostäder. Det är ett allmänt intresse som ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhål-
len bebyggelse. För bostadsområden fi nns det idag inga uttalade krav på hur stor en sådan yta ska vara. Det är 
kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL som avgör vad som är tillräckligt stor 
friyta. En mindre friyta kan ibland innehålla fl er kvaliteér än en stor sådan. Inom Färjestad 2:26 där det planeras 
för nya bostäder föreslås gemensamma ytor både för lek och utevistelse samt en grillplats. Varje lägenhet kommer att 
ha tillgång till antingen en balkong eller uteplats. Med tanke på att området ligger dessutom i närheten till Tyrskogen 
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att kravet vad gäller friytor uppfylls i planförslaget. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort men har ned-
anstående kommentarer. Södra delen av planområdet som kantar till hästhagarna hyser den invasiva
främmande arten jättebalsamin, som är medtagen EU-förordningen som innebär att det är förbju-
det att sprida denna art. Schaktning av massor i det här området skall därför ske med försiktighet 
och massorna kan med fördel behållas inom området där det antingen ska hårdgöras eller skötas 
med regelbunden gräsklippning.

Kommentar: Synpunkten noteras och tas med i planbeskrivnngen. 

Statliga remissinstanser
Lantmäterimyndigheten 
Plankartan saknar koordinater och rutnätskryss. Vid skalstocken på plankartan ska skalan stå och 
i vilket format den gäller. Samtliga aktbeteckningar för offi cial- och avtalsservitut ska skrivas ut på 
plankartan. 

Under ”Ansvarsfördelning för genomförande” för lantmäterimyndigheten ska Fastighetsbildning 
ersättas med Bildande av gemensamhetsanläggning. Stycket om fastighetsbildning under ”Fastig-
hetsrättsliga frågor” kan tas bort om planen inte medför någon fastighetsbildning. 

Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen kompletteras och justeras enligt ovanstående synpunkter. 

Utfartsfrågan för Färjestad 2:26 är inte löst i denna plan utan planstödet att bilda en gemensahets-
anläggning ligger i detaljplanen för Färjestad 2:19, akt 1780K-53-P2014/19. Den del av vägen som 
ska ingå i gemensamhetsanläggning borde kanske vara med i denna detaljplan? 

Stycket om Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut behöver omformuleras och 
kompletteras med aktbeteckningar för servituten som omnämns. Dessutom behövs stycket om 
gemensamhetsanläggning för väg förtydligas. Den del av vägen som ska ingå i gemensamhetsan-
läggningen borde kanske vara med i denna detaljplan. Vilka fastigheten ska ingå i gemensamhetsan-
läggningen? 

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

Kommentar: Stycket om ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut kompletteras enligt ovanstående 
synpunkter. Det fi nns ett avtalsservitut mellan Färjestad 2:19 och Färjestad 2:26 för vägen som går till befi ntliga 
parkeringar inom Färjestad 2:19. Avtalet reglerar rättigheten att använda vägen för gång-, cykel och biltrafi k för 
Färjestad 2:26. Exploatören önskar att bilda en gemensamhetsanläggning för vägen, vilket nämns i planbeskriv-
ningen. Detta är dock inte nödvändigt för genomförande av planen. 

Länsstyrelsen

Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Naturmiljö
Den vegetationsbård som skiljer planområdet från hästhagarna kan ses som ett värdefullt land-
skapselement och även i viss mån som en barriär mot allergener från hästhagarna. Vid en gammal 
gård är det inte osannolikt att det fi nns vårdträd eller andra grova gamla träd av värde. Länsstyrelsen 
saknar en bedömning av om det fi nns naturvärden kopplade till trädmiljöerna på platsen. Detta bör
kommunen komplettera handlingarna med.
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Kommentar: Träden inom fastigheten som avses att exploateras har inte höga naturvärden. Däremot de träd som 
står mellan hästhagarna och det planerade området har ett visst naturvärde, både som födosökslokal och korridor 
till träden längsmed Klarälven och Tyrskogen. Många av dem är idag gamla och kan tänkas vara intressanta för 
insekter. Dessa träd kan komma att klassas som riskträd på grund av sitt skick. Byggnader ska inte placeras 
närmare än 15 meter från ett riskträd. Marken närmast hästhagarna ändras därför från kryssmark till prickmark 
inför granskningen. 

Kulturmiljö
Inom planområdet fi nns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planförslaget innebär att ett bostads-
hus och en gårdsbyggnad som är upptagen i kommunens kulturmiljöprogram med utpekat visst 
värde måste rivas för att ny bebyggelse ska kunna uppföras. Den gamla folkskolebyggnaden får
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser vilket Länsstyrelsen ställer sig positiv till.

Trafi kfrågor
Infart till planområdet föreslås delas med det nyligen uppförda bostadsområdet i direkt östlig an-
slutning till planområdet. Infarten är idag trång och Länsstyrelsen har svårt att avgöra av planhand-
lingarna om åtgärder för att bredda infarten, vilket vore lämpligt, görs inom ramen för planen.

Kommentar: Infarten till området är 5 meter bred, vilket betyder att en person och en lastbil ska kunna mötas. 
Infarten bedöms därmed vara tillräcklig stor för att rymma möte med en personbil och lastbil. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls den 30 oktober 2019 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.

Hälsa och säkerhet
Skredrisk och markens stabilitet
Bilagt planen fi nns en geoteknisk undersökning avseende grundläggning av planerade byggnader. 
Detta underlag svarar på hur byggnader ska grundläggas men någon bedömning av områdets 
stabilitet har inte gjorts. Marken, som är normalkonsoliderad, innehåller enligt undersökningsrap-
porten fyllning och naturliga sediment som är fl ytbenägna vid mekanisk bearbetning och anses vara 
tjälfarliga.

I undersökningsrapporten anges att inga uppgifter om laster eller marknivåer fi nns som parameter i 
beräkningar. Planbeskrivningen anger att mark sannolikt behöver höjas för att klara högsta dimen-
sionerande fl öde i Klarälven samt för att avbörda dagvatten till kringliggande mark. Länsstyrelsen 
anser att dessa förutsättningar är nödvändiga parametrar som behöver ingå i utredningen av geotek-
niska frågor i området.

Under tidigt samråd förmedlade Länsstyrelsen, med avseende på indikerade markförutsättningar 
och närheten till Klarälven, behovet av att utreda stabiliteten i området och hur nya laster påverkar 
stabiliteten i väg och västlig bebyggelse närmare älven. Detta går inte att utläsa ur framtagen
rapport och Länsstyrelsen vill betona att planhandlingar behöver kompletteras med bedömning av 
stabiliteten innan granskning. En planbestämmelse om grundläggningsmetod har införts på plan-
kartan. Länsstyrelsen vill framföra att det inte är lämpligt att genom planbestämmelse föreskriva en 
specifi k teknisk metod för att uppnå ett önskat resultat.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med frågor om stabiliteten. Som svar på ovanstående frågor se 
bifogat PM.



5

Översvämning och skyfall
I planbeskrivningen anges att marken inom planområdet behöver ha en nivå som gör att vatten från 
nederbörd eller översvämning inte samlas i området utan leds till mark som är lämpligast för att ta 
hand om vattnet. Någon planbestämmelse fi nns inte som reglerar markens höjdsättning. Länssty-
relsen anser att markens lämplighet för ändamålet är i konstaterat behov av åtgärder mot översväm-
ning och skyfall varför dessa i så fall behöver säkerställas genom reglering i plankartan.

Kommentar: Karlstads kommun har valt en 200-årshändelse som planeringsnivå för bostadsbyggande i detta 
område. Då det handlar om komplettering/förtätning i befi ntlig struktur. Marknivåerna i området ligger nära nivån 
för beräknat högsta fl öde i Klarälven på cirka +49,0 m ö h. En lägsta golvnivå på +49,17 innebär att marknivå-
erna knappt behöver justeras eftersom det alltid fi nns en sockel på nya hus. Färdig golvnivå för planerade byggnader 
kommer sannolikt att hamna över nivån eller ligga nära det beräknade högsta dimensionerande fl öde i Klarälven. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att konstaterandet att byggnaden ligger nära det beräknade högsta dimensione-
rande fl ödena bör räcka för att påvisa att marken är lämplig för ändamålet. Att införa en bestämmelser som reglerar 
markhöjderna för detta skulle kunna vara försvårande vid genomförandet. 

Vid kraftigare regn måste vattnet avledas via markytan i så kallade fl ödesstråk. För att undvika ansamling av 
vatten vid s k skyfall inom fastigheten bör marken luta mot Norra Infarten eller Stallplatsvägen och höjdsättas så att 
inga instänga områden bildas. Planbeskrivning kompletteras med en beskrivning om detta. 

Buller
På plankartan fi nns bestämmelsen [m1], som reglerar att vid nybyggnad eller större ombyggnad av 
befi ntliga byggnader i lägen med mer än 60 dBA ekvivalent ljudnivå, ska minst hälften av bostads-
rummen orienteras mot ljuddämpad sida alternativt utgöras av enkelsidiga lägenheter om maximalt
35 m2. Länsstyrelsen ser att bestämmelsen endast återfi nns inom det norra redan bebyggda områ-
det men saknas i det område där ny bebyggelse är tänkt att uppföras. Detta behöver kompletteras 
till granskningen. För att utnyttja möjligheten vid nyetablering av bebyggelse att skapa så god boen-
demiljö som möjligt anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att arbeta mer med att reglera 
placering och etapputbyggnad för att uppnå detta.

Kommentar: Marken närmast Norra Infarten där bullervärdena överstiger normema för bostadsbyggandet har 
prickmarkerats. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är omotiverat att föra in en sådan bestämmelse, då bul-
lerkraven uppfylls för den byggbara marken inom fastigheten som avses att bebyggas. 

Luftkvalitet
Bostäder kommer ligga i nära anslutning till Norra infarten, som tidvis har ganska högra trafi k-
fl öden. Denna fråga avfärdas enligt Länsstyrelsen med svagt underlag och till granskning behöver 
kommunen överväga placering av huskroppar och luftintag för att tillse god luftkvalitet.

Kommentar: Kommunen bedömer att inga ytterligare krav behöver ställas på bostäder för att tillse god luftkvali-
tet. Trafi kmängden på Norra Infarten (förbi planområdet) är inte speciellt hög och området är relativt öppet, vilket 
borde ge en luftkvalitet som uppfyller kvalitetsnormerna. Detta kan jämföras med Brobryggaren 11 som ligger vid 
rondellen vid Nobelplan. Där är det mer trafi k än vid Färjestad och det är också närmare E18. I luftutredningen 
som har tagits fram för Brobryggaren 11 klaras kvalitetsnormerna för luft, både nu och i prognos för 2040.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. 

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att frågor angående hälsa och 
säkerhet så som geoteknik, buller och översvämning måste utredas och kompletteras före det att 
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ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: Frågorna om stabilitet, luft, naturmiljö och skyfall beskrivs utförligare i planbeskrivningen. Övriga 
frågor kommenteras ovan.  

Yttranden från övriga
Värmlands museum
Värmlands Museum har tagit del av handlingarna för detaljplan för Färjestad 2:26. Museet har 
följande tankar kring detaljplanen och konsekvenser för områdets kulturmiljö. Först och främst är 
det bra att skolbyggnaden på fastigheten Färjestad 2:26 förses med rivningsförbud sa,t de i planen 
beskrivna varsamhetsbestämmelserna. Fastighetens har också rödmarkerats så som särskilt bevaran-
dsvärd i Karlstads kulturmiljöprogram. 

Bostadshuset på fastigheten Färjestad 2:26 är i Karlstads kulturmiljöprogram markerat med blått 
och har genom det defi nierats som en byggnas med visst kulturhistoriskt värde. Med grund i att 
byggnaden inte fi nns inom detaljplanerat området bedöms den som möjlig att riva, då rivningslov 
inte behövs utanför detaljplan. Den ekonomibyggnad på tomten som klassats som särskilt bevaran-
svärd tycks redan vara riven. 

Värmlands Museum ser det som anmärkningsvärt att en rivning av bostadsbyggnaden nu planeras. 
En klassifi cering som detta bör ha betydelse och värderas både i samhällsplaneringen som hos fast-
ighetsägare och fastighetsbolag. Bostadshus som detta har hög attraktivitet på bostadsmarknaden 
och med tanke på dess kultuhistoriska värde anser länsmuset att ett bibehållande av byggnad med 
viss tomt är högst motiverat och att antalet planerade nya huskroppar kan minskas.  

Kommentar: Då det fi nns ingen gällande detaljplan inom området, krävs inget rivningslov, kommunen kan 
således inte styra över om rivning ska tillåtas eller ej. En rivningsanmälan har inkommit för rivning av samtliga 
bygggnader inom fastigheten och startbesked har getts enligt PBL 10 kap 23-24 . Anmälan har inkommit och 
startbesked har getts innan planarbetet har påbörjats. 

Sakägare
Fastighetsägare för Färjestad 2:20 
Som ägare till fastigheten Färjestad 2:20 invänder vi härmed mot detaljplanen som upprättats för
Färjestad 2:26 att uppföra nya bostäder. Som poängterats i beskrivningen har det bostadshuset 
inom Färjestad 2:26 ett visst värde enligt Karlstads kulturmiljöprogram.
”Bostadshuset uppfördes år 1918 i nationalromantisk stil. Huset har gul lockpanel, brutet takfall 
och frontespis. Det brutna takfallet med plåttäckning, den oputsade stengrunden samt frontespisen 
och den grusade uppfarten i klassisk stil utgör karaktäriska drag för huset. I anslutning till bostads-
huset fanns tidigare en gårdsbyggnad som klassades som särskild värdefull enligt Karlstads kultur-
miljöprogram. Gårdsbyggnaden var en av ett fåtal bevarade gårdsbyggnader på Färjestad. Kombina-
tionen av bostadshus och gårdsbyggnad visade på en tidigare gårdsbildning som i sin tur visade på 
att området tidigare haft en mer lantlig karaktär och att jordbruk har förekommit.”
Därför anser vi att Karlstads kommun bör bibehålla det bostadshuset inom Färjestad 2:26 samt 
införa rivningsförbud. Att riva borta det bostadshuset samt bygga tätt 5 fl erbostadshus med 34 
lägenheter inom Färjestad 2:26 förstör totalt den befi ntliga fi na karaktären i området. I så fall blir 
det helt oharmoniskt längs vid Norra Infarten och Klarälven mellan Löfbergs Arena/Färjestadstra-
vet och Jägartorpet. Om ägaren till fastigheten Färjestad 2:26 har ett ekonomiskt bekymmer för att 
kunna bo kvar i det bostadshuset, kan ett ägarbyte ske istället. Flera fastigheter i området längs vid 
Norra Infarten och Klarälven mellan Löfbergs Arena/Färjestadstravet och Jägartorpet har renove-
rats efter ägarbyte under de senaste år. Således anser vi inte att det fi nns ett behov att riva bort det 
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bostadshuset inom Färjestad 2:26, vilket onödigt förstör dagens fi na karaktär i området. Vi skulle 
inte spekulera om ägaren till fastigheten Färjestad 2:26 redan hade slutat underhåll för att kunna 
bevisa att bostadshuset bör rivas. Dock även ett sådant ödehus i området kan locka många köpare.

Vi anser att Stadsbyggnadsförvaltningen bör ta en hänsyn till dagens harmoniska helhet i området 
längs vid Norra Infarten och Klarälven mellan Löfbergs Arena/Färjestadstravet och Jägartorpet.

Kommentar: Då det fi nns ingen gällande detaljplan inom området, krävs inget rivningslov, kommunen kan 
således inte styra över om rivning ska tillåtas eller ej. En rivningsanmälan har inkommit för rivning av samtliga 
bygggnader inom fastigheten och  startbesked har getts enligt PBL 10 kap 23-24 . Anmälan har inkommit och 
startbesked har getts innan planarbetet har påbörjats. 

Färjestadstravet 
Vi har arrendet som ligger mellan stallplatsvägen och den tänkta bygget. Om detaljplanen kommer 
att fullföljas har vi en synpunkt som känns angelägen. Grusvägen från stallplatsvägen in till det nya 
området har tyvärr blivit väldigt hårt belastad. Vi vill att den inte kan användas som genomfart. Våra 
hästar som går i hagarna mår inte bra av den trafi k som går där. Kan vi gräva av vägen vid tomt-
gränsen? Vägbom eller sten suggor?

Kommentar: Befi ntliga och planerade bostäder ska använda den befi ntliga tillfartsvägen vid Norra Infarten för 
utfart/infart. Det fi nns inga rättigheter för boenden att använda grusvägen. Eventuella fysiska hinder som omöjliggör 
att grusvägen används får diskutteras med Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

BRF Norra Färjestad 
Tätbebyggt
Ett observandum: Vad händer om till exempel byggritningen inte stämmer med verkligheten? 
Tänker på brandsynpunkt på bebyggelse mot övriga hus. Det som skedde med byggplanen för vår 
förening (BRF Norra Färjestad) där teknikhuset/förråd vid hus 94D hamnade betydligt närmare 
hus D än vad planritningen var från början.

Kommentar: Avståndet mellan byggnaderna är kontrollerade i brandskyddsdokumentationen och uppfyller BBRs 
krav gällande brandskydd. Krav på brandskyddsdokumentation gäller för den färdiga byggnaden. Avståndet i brand-
skyddsdokumentationen blev således kontrollerat efter att byggnaderna har byggts. 

Vägen
Vägsamfällighet bör upprättas mellan berörda parter. Vägen ägs idag av vår förening BRF Norra 
Färjestad. Vägen är i dagsläget för smal för möte med två bilar. Vid möte måste en köra in på grus-
planen för att mötet ska ägas rum. Även hörnet vid teknikhuset vid hus D är vägen trång samt vid 
infarten till parkering/carport tillhörande BRF Norra Färjestad. Detta ses som ett större problem 
än det redan är idag vid mer trafi k i området.

Kommentar: Det fi nns ett avtalsservitut mellan Färjestad 2:19 och Färjestad 2:26 för vägen som går till befi nt-
liga parkeringar inom Färjestad 2:19. Avtalet reglerar rättigheten att använda vägen för gång-, cykel och biltrafi k 
för Färjestad 2:26. Exploatören önskar att bilda en gemensamhetsanläggning för vägen, vilket nämns i planbeskriv-
ningen. Detta är dock inte nödvändigt för genomförande av planen. 

Enligt VGU kan två personbilar mötas om en väg är 4,35 meter bred. Ska en personbil och en lastbil/sopbil 
kunna mötas krävs det att vägen är 5 meter bredd. Vägen öster om Färjestad 2:26 är idag 4 meter och uppfyller 
därfmed inte rekommendationer i VGU. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att vägen bör breddas till minst 4,5 me-
ter för att möjliggöra ett möte med två personbilar (även vintertid). Planbeskrivningen kompletteras med en beskriv-
ning om detta.
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In- och utfartsväg Norra Infarten
Illustrationsplan, s 19, Planförslag
”I planförslaget föreslås att befi ntlig in- och utfart vid Norra Infarten nyttjas även för tillkommande 
bebyggelse. Samlade parkeringsplatser föreslås i sydöstra delen av planområdet. I anslutning till 
parkeringsplatserna föreslås en vändplats för sopbilen. Längs Norra Infarten föreslås utfartsförbud 
för att undvika fl er konfl iktpunkter mellan oskyddade trafi kanter på gång- och cykelvägen samt 
fordon.” Vart menar de att det ska bli utfartsförbud? Vilken väg ska användas för in- och utfart? Ett 
förtydligande önskas. Kommunen som äger grusvägen mellan hästhagarna vill inte upplåta marken 
för in- eller utfart.

Förslag:
Vägen mellan hästhagarna bör asfalteras och tillåtas för in- och utfart tillsvidare. Alternativt är det 
infart från Norra Infarten som gäller och utfart på vägen mellan hästhagarna. Således enkelriktat på 
området.

Kommentar: Utfartsförbud har införts på plankartan för att förhindra att fl er utfarter anordnas mot Norra 
Infarten än de som redan fi nns idag. Befi ntlig tillfart vid Norra Infarten har kapacitet för trafi kökningen som nya 
bostäder kommer att ge upphov till. Av hänsyn till befi ntliga hästhagar vill kommunen inte upplåta grusvägen för ut- 
och infart. Stycket om biltrafi k- och gatumiljö förtydligas i planbeskrivningen. 

Förslag:
Säkrare in- och utfart från Norra Infarten
Där vi idag kör in och ut från Norra infarten så kan man från kommunens sida bygga ett fartgupp 
så man får ned hastigheten. Vissa tider passerar det mycket bilar och de kör ofta fortare än 50 
km/h. Utfarten vid djursjukhuset är klart bättre och där är hastigheten lägre med anledningen av 
övergångsstället och att utfarten är mer känd. Om in- och utfart ska ske via Norra Infarten borde 
cykelvägen innehålla bommar för att observera bland annat cyklister att de korsar en bilväg/utfart/
infart.

Kommentar: Sikten för utfarten är bra, kommunen bedömer att inga fl er åtgärdsbehov föreligger. Till gransk-
ningen säkerställs en sikttriangel vid korsningen mot Norra Infarten. I hörnen av fastigheterna vid utfarten mot 
Norra Infarten får inga byggnader placeras (prickmark). 

Snöröjning
Beakta också snöröjning på den redan idag för smala vägen. Det bör fi nnas tillräckligt med utrym-
me längs vägen för snön som ska plogas.

Kommentar: Kommunen bedömer att befi ntlig väg bör breddas till minst 4,5 meter för att två personbilar ska 
kunna mötas även vintertid. 

Parkering
Besöksparkering och parkering för de hushåll som har fl er än en bil; Det saknas bra parkeringsmöj-
ligheter på till exempel sidogator.

Förslag:
Ta bort hästhagen mot stora vägen (tomt 2:1) och gör om till parkering som boende för vår fören-
ing och nya föreningen har möjlighet att ställa sig på eller alternativt få hyra en parkeringsplats där 
månadsvis (om kommunen vill få in pengar för investerad parkering). Denna parkering ska väl då 
inte omfattas av den så kallade parkeringsnormen utan tas hänsyn till hur det ser ut med parkerings-
tillgängligheten i området runt omkring.
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Kommentar: Det är exploatörens eller fastighetsägarens ansvar att se till att det fi nns tillräcklig med parkerings-
platser till fastigheten. Stadsbyggnadsförvaltningen har dessvärre svårt att kräva mer platser än vad parkeringsnor-
men säger och enligt plan och bygglagen ska grönyta prioriteras framför parkering om det råder brist på utrymme.

Höjd på de nya husen
Området Norra Färjestad/Jägartorpet präglas av sin litenhet med varierad bebyggelse, mycket gräs 
och nära till omväxlande natur i en fi n blandning där inget dominerar. Att bygga många hus av 
samma karaktär, storlek och höjd ger snabbt känslan av stort opersonligt bostadsområdet. Dessut-
om försvinner tyvärr utsikten mot älven för några av oss i två- och trevåningshusen. För att områ-
det fortsatt ska ge ett trevligt och personligt intryck som manar till ansvarstagande och en naturlig 
grannsamverkan borde husen gradvis bli lägre ju närmare vägen Norra Infarten man kommer. 
Förslagsvis i stil med husen på BRF Vikstabacken i Kil eller BRF Kanoten i Arvika http://nybyg-
garna.eu/varaprojekt/referensprojekt/

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att tvåvåningsskala är en lämplig skala i området. Detaljpla-
nen reglerar inte i detalj utformningen av ny bebyggelse utan denna kommer att fortsatt studeras under bygglovskedet. 
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra annan typ av bebyggelse inom området, men även ger stor valfrihet vad gäller 
färgsättningen och fasadmaterial. Det fi nns därmed verktyg för exploatören att skapa en mer varierad och personlig 
miljö. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att även exploatörens förslag med mer enhetlig bebyggelse i samma färg-
sättning som befi ntlig bebyggelse i området funkar på platsen. 

Övriga
Karlstads El- och Stadsnät 
Det fi nns hsp-kablar i tomtgräns, behöver vi fl ytta på dem så kommer vi att ta ut en avgift för det. 

Kommentar: Ledningsfl ytt som krävs med anledning av genomförandet av detaljplanen bekostas av exploatören. 
Troligtvis kan befi ntliga teleanläggningar ligga kvar i sitt nuvarande läge. 

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 chauf-
förer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardi-
seras. Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till om-
rådet. I fl erfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord 
i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Fastighetsägaren informeras med ovanstående information. Synpunkterna innebär inga förändringar i 
planförslaget. 

Skanova AB
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befi ntliga teleanläggningar i sitt nuvaran-
de läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med fl ytt. Tvingas 
Skanova vidta undanfl yttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förut-
sätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från 
att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.
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Kommentar: Ledningsfl ytt som krävs med anledning av genomförandet av detaljplanen bekostas av exploatören. 
Troligtvis kan befi ntliga teleanläggningar ligga kvar i sitt nuvarande läge. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 2020-
06-18 av stadsbyggnadsplaneraren Anastasia Mileoranskaya.
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