
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Gräsdalen 1:7

inom Gräsdalen, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap, där granks-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 23 maj – 23 juni 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, 
berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen samt boende och hyres-
gäster i närområdet har blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Därtill har orga-
nistioner och intresseföreningar fått information om granskningsförslaget. Detaljplanen har även 
funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida under granskningstiden. 

En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 maj 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
11 yttranden inkom under granskningstiden. Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden 
tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. 

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 antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.

Ändringar inför antagande
Inför antagande har följande ändringar/tillägg gjorts:
• korsmarken har flyttats upp enligt bullerberäkningens kartbilagor
• m1 har formulerats om, förtydligats med plushöjd och kompletterats med illustrationslinje
• högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad har justerats till 3,5 meter
• f1 och f2 omfattar även komplementbebyggelse
• n2 har avgränsats
• bestämmelsen n3 har formulerats om och text om verksamhetsområde va lagts till.
• fler koordinatkryss, justering av illustrationen och av planbeskrivningen enligt ovan
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Kvarstående synpunkter
Boende inom Gräsdalen 1:10 har synpunkter som inte kunnat tillgodoses fullt ut.

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
Värmlands museum
Värmlands Museum har tagit del av granskningshandlingarna och har inget att invända mot den
föreslagna planen.

Karlstads El- och stadsnät AB
Karlstads El- och stadsnät har tagit del av handlingarna. När det gäller E-områdets placering vill vi 
försäkra oss om att det inte kommer i konflikt med bullervallen. I övrigt anser vi att vårt samråds-
yttrande har beaktats. 
Kommentar: Området med korsmark har justerats och E- området ligger strax söder om bullerskyddet.

Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 
På plankartan behövs ytterligare koordinater och rutnätskryss. Det räcker inte med att ha dem i en 
linje. Illustrationen på plankartan stämmer inte helt med plankartan. På illustrationen är en radhus-
tomt avfasad för kommunikationsyta, men det är det inte på plankartan. Där är byggrätten rektang-
ulär. I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit hanterade.
Kommentar: Illustrationen har justerats och fler koordinater och rutnätskryss lagts till.

Skanova
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/
påverkas inte av rubricerat planförslag.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Gräsdalen 1:7. Miljö-
nämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i 
samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen har i den reviderade planredovisningen beaktat dessa synpunkter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra förutom nedanstående kommentarer: 
I planbeskrivningen står det beskrivet att verksamhetsområde för dagvatten föreslås utökas för att 
täcka in hela fastigheten och att ny förbindelsepunkt ska upprättas. Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen undrar om även verksamhetsområdet för vatten och spill bör utökas så verksamhetsområdet 
för VA har samma utsträckning som för dagvatten? 
Beroende på utformning och boendeform inom fastigheten kan högt belägna hus komma att be-
höva egen tryckhöjning av vatten för att erhålla erforderligt vattentryck. 
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Innan antagande av detaljplanen kan ske måste ett exploateringsavtal mellan exploatör och teknik- 
och fastighetsförvaltningen träffas.

Kommentar: Information läggs till  i planbeskrivningen om att verksamhetsområdet ska utökas för vatten- spill- och 
dagvatten och att högt belägna hus kan behöva egen tryckhöjning.

Statliga remissinstanser
Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om buller och vibrationer, markföroreningar, luft-
kvalitet, naturmiljö, kulturmiljö och planbestämmelser. Kommunen har till granskningsskedet bemött 
Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter 
angående buller.

Hälsa och säkerhet
Buller
Länsstyrelsen hade i samrådsskedet synpunkter på att bestämmelser i plankartan inte säkerställde de 
byggnader eller andra åtgärder som krävs för att klara gällande bullerriktvärden. Länsstyrelsen efter-
frågade även den utredning som ligger till grund för de bullerkartor som presenterades bland hand-
lingarna. I granskningsförslaget specificeras skyddsåtgärden så att en samanhängande vall, skärm eller 
en komplementbyggnad med en höjd om 3,5 meter och längd till 75% av planområdets längd mot 
järnvägen uppförs. Startbesked för bostäder kan inte lämnas före skyddet är uppfört.
Planbestämmelsen har en god ambitionsnivå men Länsstyrelsen har fortfarande inte fått möjlig-
het att granska utredningen som ligger till grund för bullerkartorna och kan därför inte bedöma hur 
bestämmelsen relaterar till befintliga förhållanden och om den fyller önskat behov. Granskningen av 
de bifogade bullerkartorna visar dock att bestämmelsen inte motsvarar de beräknade scenarier som 
kartorna visar, varken till omfattning eller placering. Bullerkartorna borde redovisa det bullerskydd 
som bestämmelsen innebär.

Länsstyrelsens samrådsyttrande lyfte behovet av att förhålla sig till det miljötillstånd som huvudsaklig 
operatör på Skoghallsbanan (verksamhetsutövaren) är ålagd att följa. Kommunen svarar att det är 
verksamhetsutövarens ansvar att uppfylla tillståndet. Länsstyrelsen vill därför påminna om att till-
ståndet och verksamhetsutövarens krav att följa dess villkor gäller för de bostäder och verksamheter 
som fanns då tillståndet meddelades men att efterkommande bostäder som planeras istället måste ta 
hänsyn till tillståndet.

Bullerförhållandena måste klargöras inför antagandet och det måste klargöras om bestämmelsen om 
skydd mot buller säkerställer det förhållande som bullerkartorna visar eller om andra lösningar är 
möjliga. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma.

Markföroreningar
I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen ett underlag som visar att det är känt vilka föroreningar som 
finns inom planområdet och hur dessa ska avhjälpas, samt bestämmelser som säkerställer att mark-
föroreningar är avhjälpta innan bostäder byggs. Länsstyrelsen bedömer att bestämmelsen på gransk-
ningskartan nu är väl formulerad och att formuleringarna rörande åtgärdsmålen i planbeskrivningen 
är acceptabla.

Redaktionella synpunkter
På prickmark med bestämmelsen [n2] tycks mark delvis avses utgöra gatunät i området och Läns-
styrelsen ställer därför frågan om det är lämpligt att som övergripande regel förbjuda trädfällning där 
sådan markanvändning är planerad.
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Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en de-
taljplan. Bullersituationen måste klargöras ytterligare och nödvändiga bestämmelser som säkerstäl-
ler god boendemiljö måste formuleras. Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att dessa frågor 
måste utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med en textbilaga och på plankartan har området betecknat kors-
mark, m1 och m2 på plankartan justerats. Bestämmelsen m1 har kompletterats i text och med en illustrationslinje 
på plankartan. 

I Stora Ensos miljötillstånd ställs krav på ljudnivåerna inomhus. Bestämmelserna i planskedet gäller utomhusvär-
den, då det är det som anges i bullerförordningen. I bullerförordningen anges de riktvärden som ska utgöra underlag 
vid bedömningen av markens lämplighet och kommunen saknar lagstöd för att skärpa de nivåerna i planskedet. 
Följs de planlagda bestämmelserna (m1 och m2) finns det inte någon anledning att misstänka att nya bostäder 
byggda i enlighet med de krav som ställs i BBR och de standarder för ljudklassning som finns, inte skulle nå inom-
husvärdena som anges i miljötillståndet. I BBR, som följs upp i bygglovskedet, ställs krav på ljudnivåerna inomhus. 
Väggar ska i enlighet med BBR ljudisoleras mot yttre ljudkällor så att ekvivalenta ljudnivån inomhus inte överstiger 
30 dB och maximala ljudnivån på natten inte överskrider 45 dB mer än fem gånger och med som mest 10 dB, i 
utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro. Det är samma krav som (och nattetid högre krav än) de som ställts i 
Stora Ensos miljötillstånd.

De träd som avses att sparas har mätts in och bestämmelsen n2  begränsas till dem.

Trafikverket
Skyfall
Trafikverket anser att frågan om skyfall ännu inte är utredd och ska vara löst innan antagandet. 
Trafikverket anser att området ska höjdsättas på ett sådant sätt att ytavrinning inte sker ner mot 
Trafikverkets anläggning. Vattnet från de nya hårdgjorda ytorna kan ledas åt ett annat håll än till 
järnvägen.
Om ytavrinning ändå planeras ske mot Trafikverkets anläggning behöver risker och konsekvenser 
utredas tydligare. Kommunen ska visa på hur stor ökning av flöden de nya förhållandena innebär, 
de ska även utreda huruvida det extra flödet får plats i Trafikverkets diken och trummor vid en 
100-årshändelse. Vilka risker och konsekvenser medför planen och hur ska dessa undvikas? Hur 
avser kommunen att fördröja vattnet?

Planbestämmelse m1
Trafikverket anser att även om kommunen förtydligar planbestämmelsen till att bullerskyddet ska 
följa hela byggrättens längd mot järnvägen (enligt dialog under granskningstiden) kan denna fortfa-
rande tolkas som att skyddet endast behöver vara längs med järnvägen, alltså inte mot öster.

Kommentar: Dagvatten från planområdet ska tas omhand i kommunalt ledningsnät, med anslutningspunkt på 
västra sidan vid Ullebergsvägen. Det kommer inte att rinna söderut mot Trafikverkets dike. Kommunen planerar 
ingen ytavrinning ned mot järnvägen.

När det gäller skyfall, så omfattar planområdets area mindre än 10% av hela avrinningsområdet. Planområdets 
exploatering medför inga försämrade förutsättningar för fastigheter nedströms planområdet, inklusive järnvägen. Idag 
rinner allt vatten från planområdet ned till järnvägen, efter exploatering kommer vattnet rinna ned till det kommu-
nala ledningsnätet. Mängden vatten som rinner ned mot järnvägen efter exploatering kommer därför att bli mindre.

Planbestämmselsen n3 syftar till att det, precis som idag, ska finnas ett stråk inom planområdet med en höjdsätt-
ning som gör att vattnet vid ett större regn ska kunna tas omhand och passera, markens höjd får därför inte ändras. 
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I händelse av skyfall, när dagvattensystemet blir fullt och breddar över, så behöver vatten kunna passera för att rinna 
vidare österut och till sist vidare till Klarälven. Det är enstaka och relativt kortvariga händelser. 

Bestämmelsen m1 har kompletterats med formulering i text och en illustrationslinje på plankartan som visar att bul-
lerskyddet även ska vika upp mot öster. 

Yttranden från övriga
Stora Enso
Skoghalls bruk är en stor och modern industri för tillverkning av framför allt vätskekartong. Dess  
betydelse för det regionala och lokala näringslivet är betydande, så väl direkt som en stor arbetsgivare 
och indirekt för många underleverantörer, samt för Värmland som ett skogsindustriellt kluster av  
nationell betydelse. Det är därför anmärkningsvärt hur lätt kommunen tar på förutsättningarna för  
bruket att nyttja Skoghallsbanan. Visst beaktas det i någon mån att buller ska begränsas vid den  
planerade bebyggelsen, men samtidigt anger kommunen att det är verksamhetsutövaren som har  
ansvar för att uppfylla kraven i miljötillståndet. Det är naturligtvis rätt, men möjligheten att nyttja  
Skoghallsbanan förutsätter att åtgärder kan vidtas i berörd bebyggelse för det fall villkoren skulle  
överskridas. Den möjligheten kan antas vara liten eller t.o.m. utesluten i nybyggda bostäder, som bör 
vara välisolerade. I sådant fall skulle brukets verksamhet äventyras och det enda egentliga alternativet 
är då att lägga över transporterna på väg, vilket knappast är miljömässigt lämpligt. Det är inte heller i 
linje med brukets strävan att minimera de fossila koldioxidutsläppen. 
Skoghalls bruk anser därför att det bör ställas som krav att bullret inomhus i de nya bostäderna inte 
ska överstiga 30 dB(A) ekvivalent och inte heller överstiga 55 dB(A) momentant. Det kan knappast 
vara någon omöjlighet vid en nyetablering av bostäder. Om det skulle vara det är lokaliseringen direkt 
olämplig med hänsyn till de konsekvenser den skulle få för bruket och risken för påtagligt ökad  
lastbilstrafik.

Kommentar: Bestämmelserna i planskedet gäller utomhusvärden, då det är det som anges i bullerförordningen. I för-
ordningen anges de riktvärden som ska utgöra underlag vid bedömning om markens lämplighet och kommunen saknar 
lagstöd för att skärpa de nivåerna i planskedet. Bestämmelser om inomhusnivåer finns i BBR och att bostäderna får 
ljudisolering och inomhusnivåer i enlighet med BBR följs upp i bygglovskedet. 

Bullerberäkningen har tagit höjd för passager med 40 godståg per dygn år 2040, vilket ska vara i enlighet med 
uppgifter/bedömning från Stora Enso. Följs de planlagda bestämmelserna (m1 och m2) finns inte någon anledning att 
misstänka att nya bostäder i planområdet, byggda i enlighet med de krav som ställs i BBR och de standarder för ljud-
klassning som finns, inte skulle nå inomhusvärdena som anges i miljötillståndet. I BBR, som följs upp i bygglovskedet, 
ställs krav på ljudnivåerna inomhus. Väggar ska i enlighet med BBR ljudisoleras mot yttre ljudkällor så att ekviva-
lenta ljudnivån inomhus inte överstiger 30 dB och maxnivån på natten inte överskrider 45 dB mer än fem gånger och 
med som mest 10 dB, i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro. Det är samma krav som (och nattetid högre krav 
än) de som ställts i Stora Ensos miljötillstånd.

Boende 1 (inom brf, Gräsdalen 1:10 )
Tillräcklig hänsyn till befintlig bebyggelse har inte tagits i beaktande vid placering av de nya tilltänkta 
husen i planförslaget. De nya byggnaderna behöver flyttas längre från befintliga för att inte förvanska 
den arkitektoniskt och kulturellt värdefulla bebyggelsen som finns idag. Särskild hänsyn måste tas i 
större utsträckning till befintlig bebyggelse.
Det saknas en tydlig redogörelse för hur parkeringsplatser ska anordnas i anslutning till de nya bygg-
naderna vilket rimligtvis bör beaktas i detaljplanen. 
Kravet på bullerskyddets utformning och egenskaper behöver förtydligas ytterligare. Stora Ensos 
synpunkter i granskningen bör beaktas i större utsträckning i detaljplanen. Markförhållandena har 
enligt Stora Enso olika förutsättningar varför uppgifterna blir motstridiga och frågan om vibrationer 
och ljud behöver utredas vidare innan detaljplanen antas. 
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Det är rimligt att anta att trafiken på Skoghallsbanan kommer att öka ytterligare, bland annat kopp-
lat till transporter nattetid eftersom det råder kapacitetsbrist på det regionala järnvägsnätet dagtid. 
Hänsyn till detta har inte tagits i tillräcklig omfattning i detaljplaneprocessen och behöver således 
utredas vidare. Konsekvenserna av spårtrafiken på Skoghallsbanan har inte beaktats i tillräcklig 
omfattning i detaljplaneprocessen. 
Materialval och färgsättning behöver förtydligas och konkretiseras för att i större grad eftersträva en 
harmoni med den befintliga bebyggelsen. 
Eftersom befintliga hus på Ulleberg är arkitektoniskt värdefulla och avviker kraftigt mot den 
tilltänkta bebyggelsen bör det också kompletteras med någon form av avskärmning mot befintliga 
byggnader inom området för det nya planförslaget. Detta i syfte att lyfta fram de väl renoverade och 
omhändertagna husen på Ulleberg som finns idag och minimera förvanskningen av området som 
en ny bebyggelse innebär. 
Det enligt stadsbyggnadsförvaltningen pågående programarbetet behöver vara färdigt för att kunna 
ta ställning till om den tilltänkta bebyggelsen är lämplig över huvud taget. Trafikfrågan i området 
nämns som en av punkterna men någon handlingsplan för att lösa trafikfrågorna i området finns 
ej i dagsläget. En eventuell flytt av infarten mot Ullebergsvägen påverkar givetvis förutsättningarna 
för den tilltänkta bebyggelsen. Trafik- och infrastrukturfrågorna behöver klargöras, förtydligas och 
utredas vidare innan detaljplanen antas. Risken är överhängande att trafiksituationen blir ännu värre 
om detaljplanen godkänns innan programarbetet inkluderat infrastrukturfrågorna är färdigställd och 
konkretiserad. 

Kommentar: Avståndet från det befintliga flerbostadshuset på Gräsdalen 1:10 till fastighetsgräns är 15 meter och 
avståndet mellan närmsta byggrätt för radhus på Gräsdalen 1:7 till samma fastighetsgräns är 10,5 meter. Totalt blir 
avståndet drygt 25 meter. Det avståndet har bedömts vara tillräckligt och med god marginal. Radhuset har också en 
lägre byggnadshöjd (6,0 meter) och gavelsidan mot det befintliga huset på Gräsdalen 1:10. 

Det finns inte några arkitektoniska eller kulturmiljömässiga skäl att ställa krav på avskärmning mot de befintliga 
byggnaderna. Sikten för den befintliga utfarten på Gräsdalen 1:10 skulle bli sämre.

Materialval och färgsättning har efter samrådet förtydligats till trä eller puts. Färgsättning i nyanser som institutions-
byggnaderna eller traditionella slamfärgskulörer, med hänsyn till platsens historia med jordbruk och nyttobyggnader 
intill. Taktäckningen ska vara av falsad plåt eller tegel. (Även sedum eller trä går bra till exempel på komplement-
byggnader även om det är val som inte är lika vanliga). Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer att dessa bestämmel-
ser tillräckligt konkretiserar utformningen inför en kommande bygglovansökan.

Parkeringsplatser ordnas i södra delen av planområdet. Enstaka platser för rörelsehindrade kan ordnas närmre 
bostaden. Räddningstjänst eller en flyttbil behöver också ha möjlighet att nå bostäderna vid enstaka tillfällen, men i 
övrigt föreslås ingen biltrafik eller parkeringsplatser mellan bostadshusen.

Bestämmelsen m1 har kompletterats med en formulering och en illustrationslinje på plankartan som visar att buller-
skyddet även ska vika upp mot öster. Det ska utformas antingen som en tät, sammanhängande byggnad (till exem-
pel en länga med carports eller garage), skärm eller vall. Det kan också vara en kombination av byggnad och skärm, 
skärm och vall etc. Den huvudsakliga egenskapen bullerskyddet ska ha är förstås att det ska skydda mot buller och 
därför behöver det vara i en hel längd utan öppningar, men vilken utformning det får avgörs i bygglovskedet.

De trafikmängder som räknats med i bullerutredningen har tagit hänsyn till ett ökat antal tåg på Skoghallsbanan 
(40 passager per dygn med godståg, 570 meter långa, 30 km/h) vilket ska vara i enlighet med uppgifter/bedömning 
från Stora Enso. Kapacitetsbristen på järnvägarna och att verksamhetsutövaren inte själv kan välja tider för tågtra-
fiken om den utökas, är en svårighet längs hela Skoghallsbanan med den befintliga bebyggelsen med många äldre hus 
på kortare avstånd från järnvägen. För nybyggda bostäder som ska klara de krav som ställs i BBR och de krav som 
ställs enligt bullerförordningen i planskedet, finns inte anledning att misstänka att bullernivåerna inomhus inte blir 
godtagbara.
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Risken för vibrationer i de nya bostäderna på grund av tågtrafiken har bedömts som liten då marken inom plan-
området till största del består av fast berg och morän. Vibrationer är beroende av markförhållandena och husets 
grundläggning/konstruktion.

Det pågående programarbetet för markområdena kring Ullebergsleden tar inte upp bebyggelsen inom planområdet. 
Men när trafikfrågorna studeras i programarbetet räknas de antal boende och den trafikmängd som dessa förväntas 
alstra med i den totala framtida trafikmängden kring Ullebergsleden. Förslag på eventuella förändringar av gatu-
sträckningar kring Ullebergsleden studeras inom ramen för programarbetet och i det tas hänsyn till både befintliga 
och nya trafikmängder. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen där området är redovisat som stadsutvecklings-
område.

Boende 2 (inom brf, Gräsdalen 1:10 )
Hej, jag vill lämna synpunkter på planförslaget avseende planering av fler
bostäder, Gräsdalen 1:7.
Bullerfrågan
Planförslaget har tydliga brister avseende bullerfrågan vad gäller redogörelse för hur förslaget 
säkerställer att bullernivåerna för både inomhus- och utomhusmiljö klarar de legala gränsvärdena 
som föreskrivs. En redogörelse bör kunna beskriva på vilket sätt exempelvis garaget uppfyller de 
byggnadstekniska krav som krävs för att bullerskyddet ska klara de nuvarande bullerkraven. Som 
boende på Ullebergsvägen kan jag intyga att trots en mycket adekvat ljudisolering, kan jag garantera 
att varje tågtransport alltid gör dig påmind på ett mycket tydligt sätt (oaktat stängda fönster och låg 
hastighet). Jag har därför mycket svårt att se hur vare sig ett garage ska ha tillräcklig effekt eller hur 
de tilltänkta byggnaderna ska kunna klara nuvarande krav för både inomhus- och utomhusmiljö. 
Därtill kommer husen väsentligt närmre vägen där trafikbelastning planeras att utökas både vad
gäller personbilar och tung trafik. Placeringen är således obegriplig och dessutom på en relativt liten 
yta med de nämnda förutsättningarna. Att bo intill en tungt trafikerad väg och järnväg rimmar inte 
med en hållbar stadsplanering. Detaljplanen måste redogöra för hur ovanstående frågeställningar 
ska lösas rent tekniskt med så dåliga geografiska förhållanden.
Kulturmiljö
Precis som flertalet andra påtalat kommer nuvarande planförslag att förvanska ett av Karlstads mest 
säregna och kulturhistoriskt viktigaste områden. Det är därför högst olyckligt att byggnationer nu 
planeras att omringa denna ståtliga och egendomliga kulturmiljö. Författaren skriver att institutions-
byggnaderna på Ulleberg är särskilt värdefulla samtidigt som hen i nästa mening hävdar att de nya 
husen ska förhålla sig på ett bra sätt till det äldre. Om kompetens skulle funnits på plansidan hade 
hen rimligtvis förstått att en av de viktigaste urskiljande egenskaperna för platsen är att byggnads-
verken står för sig själva, endast omgiven av vacker parkmiljö och omringad av skog och åkermar-
ker. Det är just omgivningen med den gamla bevarade miljön som förgyller hela upplevelsen av den 
här typen av unika arkitektoniska mästerverk. Att planera för hus intill kommer oaktat krav på höjd, 
färgval eller hustyp att leda till att byggnaderna inte står ut som självständiga, och upplevelsen av 
den kulturhistoriska platsen kommer garanterat att reduceras ned oavsett hur fint beskrivningen i 
underlaget än framställs. Förslaget kan jämföras med att på valfri pompös herrgård, med gamla anor
och vacker omgivning, välja att på ena sidan av herrgårdens flygel bygga flertalet nya moderna hus 
som inte ska störa upplevelsen av vare sig herrgården eller den tillhörande omgivningen. Uppdraget 
är i princip omöjligt och det hade aldrig accepterats av vare sig ägare, grannar eller någon annan kul-
turhistoriker. I min mening är det precis så respektlöst det här planförslaget är och det är knappast 
någon kompetent byggnadsantikvarie som skulle anse att nuvarande förslag inte förvanskar nuva-
rande kulturmiljö. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att nuvarande bebyggelse är placerad 
alldeles för nära nuvarande institutionsbyggnaderna. Jag anser även att en avgränsande häck eller 
liknande behöver anläggas mellan de nya byggnaderna och de nya radhusen för att inte bygga ihop 
ett modernt bostadsområde med den historiskt viktiga parkmiljön som nu finns.
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Luft
Placeringen nära trafikerad väg och järnväg kan innebära att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls. 
En motivering till vald placering även utifrån den aspekten anses nödvändig.
Skyddsvärd miljö inom detaljplanområdet
Fastigheten som berörs tillhör de gamla institutionsbyggnaderna och parkområdet för Ulleberg. Det 
är således olyckligt att den miljön som nu avses bebyggas till stor del förlorar sitt historiska värde 
och att nuvarande naturmiljö kommer att försämras avsevärt. Det är således viktigt att så mycket 
grönytor som möjligt bevaras och alla gamla anrika träd som förgyller platsen till största möjliga 
mån skyddas för att inte helt och hållet fördärva den gamla kulturmiljön.
Vänligen,
xxx

Kommentar: En bullerberäkning har gjorts som tagit höjd för ökade trafikmängder både på Ullebergsleden och 
järnvägen. Enligt beräkningen krävs ett bullerskydd med en höjd på 3,5 meter i hela planområdets längd mot järn-
vägen. Väljer man att bygga en garage- eller förrådslänga som bullerskydd följs det upp att den är tät mot järnvägen i 
bygglovskedet. Bestämmelserna på plankartan säkerställs i bygglovet och för de nya bostäderna som också ska byggas 
i enlighet med de krav som ställs i BBR och de standarder för ljudklassning som finns, finns det ingen anledning att 
misstänka att de inte skulle nå inomhusvärdena som anges i miljötillståndet. 

Institutionshusen som idag byggts om till bostäder, är vackert byggda och de har ett kulturhistoriskt värde då de 
berättar om hur samhället behandlat och sett på människor med funktionsvariationer och handikapp. Denna typ 
av byggnader uppfördes troligtvis inte med avsikten att vara arkitektoniska mästerverk men det hindrar inte att vi 
tycker de är fina byggnader idag. Tittar man på äldre flygfoton och kartor syns att husen inte har stått helt för sig 
själva utan tidigare har det funnits både jordbruk och nyttobyggnader intill, där de boende på vårdhemmet som kunde 
fick hjälpa till. Den norra delen av planområdet har tillhört det tidigare institutionsområdet och planförslaget tar 
stor hänsyn till den äldre bebyggelsen genom en lägre skala, placering av hus så att träd och park bevaras, nedtonade 
materialval och färgsättning. De äldre träden skyddas med bestämmelser i plan och den lilla parken kan återskapas.

Luftmiljön påverkas inte av trafik på järnväg. Motivet till att luften i området har bedömts klara miljökvalitets-
normerna för luft är att landskapet är relativt öppet med åkermark och att bilvägen (Ullebergsleden) ligger på ett 
tillräckligt stort avstånd från planområdet.

SBF håller inte med om att området är en dålig miljö att bo i. Likt befintliga Ulleberg och Gruvlyckan, Romstad 
och Bellevue bedömmer SBF att goda boendemiljöer kan skapas på platsen. Karlstad växer och fler bostäder behövs.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren för stadsbyggnads-
förvaltningen i Karlstad 2022-09-23.
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


