
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Glasberget 23, 

inom Herrhagen, Karlstads kommun

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 Glasberget 23 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 30 april till den 28 maj 2018. 
Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fast-
ighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit 
del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnads-
huset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

Ett samrådsmöte anordnades med anledning av planförslaget. Syftet med mötet var att ge möjlig-
het för intresserade att ställa frågor och lämna synpunkter. Då inga valde att delta på mötet ställdes 
mötet in strax efter utsatt mötestid. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott och 
Vattenfall.

Förslag till ändringar
• Plankartan har kompletterats med bestämmelse angående avhjälpande av markförorening.
• Planområdet har minskats så att angränsande skivhus inte omfattas av detaljplanen.
• Byggrätt närmast alléträd mot gatan har getts ökad flexibilitet och kompletterats med bestäm-

melse om största byggnadshöjd.
• Plankartan har kompletterats med bestämmelser kring buller.

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

Länsstyrelsen
På plankartan anges markanvändningen [B] bostäder. Av planbeskrivningen framgår att centrum-
funktioner planeras i bottenvåningen. Länsstyrelsen är av den uppfattningen att sådana verksam-
heter inte ryms inom  bestämmelsen utan att en [Cx]-bestämmelse med eventuell precisering bör 
införas på plankartan. Planen tillåter bostäder i samtliga våningsplan. Bostäder på bottenvåningen 
mot Karlagatan riskerar att bli mycket exponerade då bostadslägenheter idag sällan placeras en 
halv trappa upp av tillgänglighetsskäl. Kommunen bör därför överväga att begränsa möjligheten till 
bostäder i denna del. På plankartan anges högsta totalhöjd i meter. Det förefaller vara så att avsikten 
med bestämmelsen ska vara högsta totalhöjd över nollplanet. På plankartan ges den inre befintliga 
trädraden bestämmelsen [n] trädplantering ska finnas. Enligt planbeskrivningen ges befintliga träd 
ett skydd. Länsstyrelsen gör bedömningen att planbestämmelsen bör omformuleras då den inte tyd-
lig skyddar de befintliga träden. På illustrationsplanen anges ytterligare ett träd som befintligt, detta 
träd syns på tydligt på plankartan men ges där inget skydd.  

Kommentar: Plankartan justeras.

Den befintliga trädraden utmed Karlagatan utgör en alle och kräver därför tillstånd att ta bort. 
Länsstyrelsen ifrågasätter det nödvändiga i den åtgärden. Den planerade byggnaden skulle kunna 
dras in från gatulivet så att trädraden kan bevaras. Det skulle också förbättra situationen för eventu-
ella bostäder i bottenvåningen mot Karlagatan som då inte kommer i ett lika utsatt läge. Att motive-
ra ett borttagande av allen med att huset bör placeras i gatuliv för att följa bebyggelsestrukturen på 
Herrhagen är enligt Länsstyrelsens bedömning tveksamt. Kvartersstrukturen finns på Karlagatans 
östra sida, på den västra är grannhuset i norr det enda som är placerat i gatuliv, i övrigt karaktäri-
seras den västra sidan av friare placerade byggnader och hus i park. För prövningen av en ansökan 
om dispens för att ta bort allén, kommer en utredning om trädens naturvärden att krävas och ett 
särskilt skäl att behöva åberopas. Länsstyrelsens bedömning är att dessa underlag bör tas fram i den 
fortsatta planprocessen för att undvika att genomförandet av planen senare kan påverkas av om en 
dispens inte kan medges.

Kommentar: Kommunen är inte helt säker på om träden längs gatan omfattas av biotopskydd. Träden står i nära 
anslutning till bebyggelsen och bedöms därmed inte var den sorts trädrad som syftas på i reglerna kring skydd av 
alléer. Kommunen tycker att Herrhagen som helhet uppvisas ett en tydlig struktur med hus placerade längs gata. I 
det aktuella området är egentligen bebyggelsen från 1970-talet en avvikelse från Herrhagens karaktär. Plankartan 
justeras dock så att byggrätten kan nyttjas även om det visar sig att trädraden mot gatan måste vara kvar. 

Glasberget 23 är, precis som skivhusen inom Glasberget 19 och 24, utpekade i Karlstads kommuns 
kulturmiljöprogram som byggnader med ett visst kulturhistoriskt värde. Strax norr om planområdet 
ligger dessutom Vasalunden med två tongivande byggnader, Lundins minne och vattentornet, som 
båda anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Glasbergets skivhus har fungerat som landmärken och 
är uppförda i en stram, stilren och tidstypisk arkitektur. Med hänsyn till skivhusens arkitektoniska 
uppbyggnad och uttryck bör både varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i plan- och byggla-
gens 8 kapitel beaktas, vilka syftar till att ändring ska utföras varsamt och att hänsyn ska tas till hela 
bebyggelsemiljön.

Av planbeskrivningen framgår att planområdet utsätts för bullernivåer över gällande riktvärde. 
Vidare konstateras att placering av gemensamma uteplatser måste ske på bullerskyddad innergård 
samt att krav på genomgående lägenheter, dvs hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida, behövs. Länsstyrelsen konstaterar att bestämmelser med sådan innebörd saknas 
på plankartan och lämpligen tillförs inför granskningen av planen. För att kunna skapa den ljud-
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dämpade innergård som krävs för att klara bullerförordningens krav behöver de båda huskropparna 
byggas samman. Detta förefaller vara intentionen med projektet men en planbestämmelse som 
säkerställer detta saknas. 

Kommentar: Plankartan justeras.

Området är konstaterat förorenat och det föreligger därför ett åtgärdsbehov. Inför granskningen av 
planen behöver åtgärdsaltemativen utredas och åtgärdsmålen fastställas. 

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att planen behöver kompletteras med planbestämmelser avseende 
buller för att inte bli föremål för prövning.

Trafikverket
Korsning Strandvägen - väg 236. Eftersom att trafikflödena från Strandvägen ut på väg 236 måste 
lämna företräde är det lätt att det blir köbildning på Strandvägen på grund av de höga trafikmäng-
derna på väg 236. Detta skulle eventuellt kunna bidra till en sämre framkomlighet och tillgänglighet 
för boende som är beroende av bil som främsta transportmedel. Eftersom att Strandvägen är under 
kommunalt väghållarskap är det kommunen som behöver undersöka situationen ytterligare om pro-
blematiken blir ohållbar. Trafikverket har inga övriga synpunkter på samrådshandlingarna.

Kommentar
Noteras. Trafikalstringen från den nya bebyggelsen bedöms var liten och inte nämnvärt påverka trafiksystemet kring 
planområdet.

Miljönämnden
Planens förslag är i enighet med bullerförordningens krav. Forskning inom buller visar dock att det 
trots en tyst sida ändå är många som är påtagligt störda av vägtrafik vid höga ljudnivåer (över 60 
dB) på den mest exponerade sidan. Detta framgår bland annat i forskningsprogrannnet, Ljudland-
skap för en bättre hälsa, (Mistra, Vägverket, Vinnova, 1999-2007). Miljöforvaltningen anser att det 
ät särskilt viktigt hur bostäderna utformas med möjlighet till tyst sida samt var luftintagen placeras, 
med hänsyn till trafiken både avseende god ljudmiljö och luftkvalitet. 
 
SWECO har gjort en bra markundersökning och resultatet visar att det finns allvarliga förorenings-
halter inom planområdet. Då utredningen trots allt är översiktlig behöver ytterligare undersökningar 
göras för att komma fram till vilka avhjälpande åtgärder som krävs, vilket också rekommenderas i 
markundersökningen. Mark för bostadsändamål ska uppfylla riktlinjer för känslig markanvändning. 
Anmälan till miljöförvaltningen ska göras minst sex veckor innan schaktnings- och saneringsarbete 
påbörjas.

Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt att under-
lätta för framtida solkraft installationer med avseende på bland annat takens utformning, placering 
och skuggning. 
 
Miljöförvaltningen vill trycka på att vägnätet i anslutning till planområdet bör förses med tyd-
liga och säkra gång- och cykelbanor. Till exempel kan cykelvägen som slutar vid Herrhagsskolan 
förlängas ner till parken vid Vågmästaren. Att underlätta för hållbara transportmedel, kollektiv-
trafik samt gång- och cykel, bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessa främjas genom att skapa 
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ett integrerat, tillgängligt och attraktivt gång- och cykelsystem samt kollektivtrafik som täcker hela 
kommunen. Genom att utforma tydliga, breda och trygga cykelbanor, som kopplar samman stadens 
olika områden och målpunkter, skapas ett attraktivt cykelnät. I förslaget nämns inget om cykelpar-
keringar. Planens ambition bör vara att skapa goda förutsättningar för att gynna resor med cykel. 
Cykelparkeringsplatser ska prioriteras framför bilparkeringar och placeras nära entréer, med platser 
för både boende och besökare. Cykelparkeringsplatserna ska vara säkra, lättillgängliga, väderskyd-
dade, funktionella samt rymma plats för cykelkärror och andra tillbehör. Framtida behov av parke-
ringsplatser med laddningsmöjligheter för el-bilar samt elcyklar bör tillgodoses. Parkeringsplatser 
för bil bör ha möjlighet till motorvärmare. 
 
Det ska vara lätt att låna, laga, hyra, dela och återbruka kläder och prylar. Redan tidigt i planeringen 
bör alla aktörer involveras för att skapa goda förutsättningar och av avsätta platser för cirkulär 
ekonomi. Dessa platser kan utgöra en samlingspunkt för såväl delningsekonomi som för ökad social 
gemenskap.

Kommentar: Noteras

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Herrhagen är ett område där kantstensparkering sker på flertalet gator och vid ytterligare exploate-
ring bör man vara medveten om att parkering på allmän platsmark redan i dag är begränsad. 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med text om dagvattenfördröjning.

Kommentar: Noteras

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 
Baskartan bör uppdateras, den är från 2017-03-13. På plankartan saknas koordinater. Det bör vara 
minst fyra stycken rutnätskryss. I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller 
registreringssynpunkt inget att erinra 

Kommantar: Noteras 

Värmlands museum
Vi ser att den tänkta byggnadskroppen längs med Kartagatan följer gatusträckningen och blir en 
naturlig fortsättning på den befintliga strukturen längs gatan. Denna del av förslaget har vi inga 
synpunkter på. När det däremot gäller den vinkelställda delen som går in i kvarteret och närmar 
sig skivhusen har vi vissa synpunkter. Det modernistiska planeringsidealet är tydligt med långsmala 
huskroppar som är ställda parallellt med varandra i nord-sydlig riktning för största möjliga ljusintag. 
Skivhusen på Glasberget är goda exempel på begreppet ”Hus i Park” som innebär områden som är 
planerade så att flerbostadshus placeras i grönska och trafikseparerade med bostäder och bilgator 
åtskilda. Glasberget är ett tydligt sådant exempel med tre höga skivhus placerade med riklig grönska 
och gott om rymd kring husen. Den tänkta vinkelbyggnaden gör intrång på rymden kring huset och 
på grönytorna som dessutom delvis kommer att ersättas med parkeringsplatser. Vi anser alltså att 
byggnadsvolymen längs Karlagatan följer det befintliga strukturen och bör kunna genomföras, men 
att den vinkelställda delen av byggnaden bör tas bort eller omarbetas. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen kan förstå synpunkten, men bedömer att vinkeldelen kan uppföras utan att 
omgivningen och kulturmiljön påverkas negativt.  
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Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet,se bifogad karta. 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. Denna ståndpunkt skall 
noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 
den och tar hänsyn till de arbeten som måste utföras i samband med detta samt i god tid informerar 
Skanova. 

Kommentar: Noteras.

Boende Geijersgatan 21 B  
Vikten av nya bostäder i Karlstad är uppenbar, och tanken att använda parkeringsytor istället för 
grönområden eller dylikt är god. I föreliggande plan avverkas dock en tät träd plantering, och en ny 
parkering planeras bakom det befintliga huset på Karlagatan 13. Även om nybyggnationen förläggs 
till vad som idag till största delen är en parkering, leder den således ändå till minskade grönytor 
för de boende i området, med störst påverkan för de boende i Geijersgatan 21 B och angränsande 
fastigheter på Karlagatan. Nybygget leder också till att kvällssolen försvinner i fastigheterna längs 
Karlagatan, mittemot Glasberget 23, vilket framgår av solstudieskisserna. Planen leder således till en 
påtaglig försämring i boendekvalitet för hyresgästerna mittemot den aktuella tomten, med försvun-
nen grönska och mindre sol. Till detta kan naturligtvis läggas den kraftigt ökade insynen. Enligt 
planen skall ett fyravåningshus byggas med möjlighet att inreda vindsvåningen (vilket i praktiken 
innebär ett fem våningar högt hus). Med undantag för de längre bort liggande husen på Glasberget 
utgörs byggnaderna i området av två- och trevåningshus med tämligen låga vindsvåningar. Ett fem 
våningar högt hus i direkt anslutning till gatan avviker tydligt från övrig bebyggelse i miljön på ett 
sätt som riskerar att förminska tidigare bebyggelse från 1940- och 50-tal och störa den i stort sett 
homogena gatumiljön längs denna del av Karlagatan. Det vore lämpligare med en lägre byggnad 
(tre våning och vind), som bättre kunde smälta in i miljön. 

Kommentar: Angränsande hus skuggas under eftermiddag/kväll. Redan idag skuggas angränsande hus av det höga 
skivhuset under motsvarande tider. Det nya huset bidrar dock till ytterligare skuggning. Bebyggelse på andra sidan 
om Karlagatan kan innebära ökad insyn beroende på utformningen av det nya huset. Den insynen bedöms som en 
rimlig påverkan i en relativt tät stadsbebyggelse. 

Befintliga hus längs gatan är i tre våningar, med delvis hög sockel och med sadeltak. Angränsande byggnad norr om 
planområdet har en nockhöjd på +69,4 över nollplanet och en byggnadshöjd +66,4 över nollplanet. Den föreslagan 
byggnaden ska ha en nockhöjd om +69 över nollplanet, alltså något lägre. Plankartan kompletteras med bestäm-
melse om byggnadshöjd.

Hyresgästföreningen Karlstad
Det är angeläget de boende ges ändamålsenliga parkeringsmöjligheter och att det behov 
som anges i planförslaget minst tillgodoses. 

Kommentar: Parkeringsplatser ska anordnas minst i den omfattning som parkeringsnormen anger. Detaljplaneförsla-
get visar att det är möjligt.

Medverkande tjänsteman
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2018-10-04 av 
stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg.


