
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Gräsdalen 1:7, 

inom Gräsdalen, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrå-
det samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget med 
anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Gräsdalen 1:7 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. där 
samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 21 februari och den 21 mars 2022. 
Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighets-
förteckningen samt boende och hyresgäster i närområdet har blivit inbjudna till att lämna synpunkter 
på detaljplanen. Därtill har organisationer och intresseföreningar fått information om samrådsförslaget. 
Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och 
på kommunens hemsida under samrådstiden.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
16 yttranden inkom under samrådstiden, varav 7 utan erinran/av upplysningskaratär. Inkomna yttran-
den redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
dessa. Inkomna synpunkter handlar huvudsakligen om buller- och trafikfrågor, skyfallshantering och 
kulturmiljö. Efter samrådet har förslaget justerats. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad 
bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsförvaltningen 
anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 kap 18 §. 
Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
• prickmarken utökats till 17 (15+2) meter från järnvägen och till 9 meter mot Gruvlyckeskogen
• bestämmelsen m1 har kompletterats med krav på längd och höjd, samt satts som villkor för start-

besked/bygglov. Krav på att minst hälften av bostadrummen ska ligga mot bullerdämpad sida har 
också lagts till (m2).

• en bestämmelse n3 har lagts till för skyfallshantering i södra delen av planområdet
• bestämmelsen angående markföroreningar har preciserats med åtgärdsmål
• bestämmelse f1 och f2  har preciserats
• E-område har lagts till för nätstation 
• En bit gatumark har lagts till för möjlighet att skapa bättre sikt och en rak infart till området vid 

gång- och cykelbanan.
• en bestämmelse om radonsäker grundläggning av bostäderna
• n1 kompletterats med plats för lek

I övrigt redaktionella ändringar i planbeskrivning och karta.

Dnr SBN-2014-195



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
Kultur- och fritidsnämnden
Har inga synpunkter på detaljplan 1:7 inom Gräsdalen, Karlstads kommun - samråd.

Ellevio
Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i närheten av planområdet, vi avstår därför från 
att yttra oss i ärendet och avsäger oss från kommande remisser 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. 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/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området.

HSO Karlstad
Som remissorgan har HSO Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av detaljplanen för 
Gräsdalen 1:7, som avses möjliggöra byggande av bostäder. 
Elektriska handikappfordon som tillhandahålls från Hjälpmedelscentralen måste hållas under upp-
sikt. Därför kan laddningsplatser inte finnas i allmänt tillgängliga utrymmen, utan plats bör kunna 
beredas i bostaden. 
Utan att ha detaljkoll på hela marknaden för elcyklar så är det vanligaste att man tar loss batteriet 
och laddar med en laddningsenhet i ett normalt vägguttag.
För övrigt har vi inga synpunkter på ovanstående detaljplan.

Carlstad-Gillet
har inget att erinra mot nämnda detaljplan.

Region Värmland kollektivtrafik
Övergripande 
Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 7 som passerar Ullebergsleden via 
Gräsdalen till Zakrisdal och Centrum. Linjen har ett utbud om 20-minuters trafik under vardagar. 
Närmaste hållplats är Bellevue, Zakrisdalsvägen. Värmlandstrafiks linjer 902 och 904 angör vid 
hållplats Romstad utmed Skoghallsvägen. Trafiken passerar var 30:e minut i båda riktningar mot 
Skoghall respektive Karlstad busstation. 
Påverkan
Detaljplanen ligger i anslutning till starka kollektivtrafikstråk med viktiga destinationer, vilket kan 
bidra till ökat resande. Trafiksäkra anslutningsvägar till hållplatser för gång och cykel behövs.
Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 
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Konsekvenser på lång sikt
Utbyggnaden av Karlstadsstråket till ett komplett trafiksystem i Karlstad innehåller en linjesträck-
ning från centrum via Sjukhuset – Sommarro – Gräsdalen – Katrineberg – Bergvik Köpcentrum. 
Linjen kommer att trafikera via det planerade området med hög turtäthet, ca 7 min.
För det nya stråket och Hammarötrafiken planeras nya hållplatser i nära anslutning till varandra, vid 
en ny cirkulationsplats för Skoghallsleden och Ullebergsleden, där trafiken kommer att kopplas mot 
Bergvik, Romstad-Centrum, Sjukhuset och Skoghall.
Planområdets lokalisering är utmärkt sett till kollektivtrafikförsörjningen i området med snabba 
förbindelser till viktiga målpunkter och stärker underlaget och behovet av en fortsatt utbyggnad av 
Karlstadstråket. 

Lantmäterienheten
Plankartan saknar koordinater och rutnätskryss. Ett antal texter på kartan bör flyttas så de blir 
läsbara.
Ett område med kvartersmark saknar egenskapsbestämmelse. Illustrationen stämmer inte helt med 
plankartan, på illustrationen är det avfasat för gatan inom området, men det är det inte på plankar-
tan.
Texten i genomförandebeskrivningen kan med fördel skrivas ”Genomförande av detaljplan kan 
medföra behov av fastighetsbildning”.
I övrigt har lantmäterimyndigheten ut fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.
Kommentar: Ändringarna och tilläggen har gjorts i planhandlingarna inför granskning.

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland
Tidigare ställningstaganden
Kommunen bedömer att detaljplanen stämmer överens med kommuntäckande översiktsplanens 
(2011) intentioner för området. Planområdet ligger inom området utpekat för stadsutveckling i gäl-
lande översiktsplanen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Planbestämmelser
Länsstyrelsen bedömer det olämpligt att planlägga parkmiljö inom användningsbestämmelsen B. 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att planlägga parkmiljön som PARK. Med bestämmelsen 
PARK bedömer Länsstyrelsen att parkmiljön kommer att skyddas och bevaras som parkmiljö till 
större grad än om man planlägger området med användningsbestämmelsen B. Om kommunen inte 
vill ha skötselansvar för parkmiljön bör kommunen fundera på att planlägga PARK med enskilt 
huvudmannaskap.

Naturmiljö
Enligt 12 kap 6 § miljöbalken, ska den som utför en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd och där 
åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön lämna in en anmälan för samråd. Exempel på 
åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön är; avverkning, toppkapning eller annan 
kraftig beskärning. Länsstyrelsen bedömer att även träd över 70 cm i diameter ska samrådas. Detta 
för att bevara de träd som är ”nästa generation” och som kan behöva ett visst skydd för att uppnå 
särskilt skyddsvärt träd på 1 meter i stamdiameter. Även åtgärder på rödlistade träd så som exempel-
vis Alm och Ask kan kräva ett samråd.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera detaljplanen med en inventeringsrapport samt 
ta fram en Naturvärdesinventering enligt Svensk standard.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara tydligare i sin hantering av kanadensiskt gullris som är 
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en invasiv art. Det är fördelaktigt att bekämpa arten för att undvika spridning inom planområdet, 
särskilt med tanke på att odling planeras.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att utformningsbestämmelserna [f1] och [f2] är subjektivt formulerade och 
bedömer att de kan komma att tolkas olika. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen ser över 
dessa två bestämmelser och preciserar de till specifik form, material, mått etc. eller endast ett min-
dre urval. Det är viktigt att formuleringen är tydlig så att det klart framgår vad bestämmelsen avser 
att reglera. Alla som berörs måste kunna förstå vad bestämmelsen innebär och hur den påverkar 
dem.

Miljömål
Det planerade området ligger nära två mycket trafikerade vägar, vilket innebär förhöjda halter av 
luftföroreningar inom området. Länsstyrelsens bedömning är att miljökvalitetsnormerna för luft-
kvalitet inte riskerar att överskridas, men att miljömålen för kvävedioxid och eventuellt även PM10 
riskerar överskridas. Ur den aspekten är det inte lämpligt att placera bostäder på den föreslagna 
platsen. Om kommunen ändå går vidare med planen är det viktigt att bostäderna placeras så långt 
bort från Skoghallsvägen som möjligt.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 23 september 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.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Länsstyrelsen kan konstatera att det inom planområdet finns flertal föroreningar som överstiger 
nivån för känslig markanvändning (KM).
På plankartan finns en administrativ bestämmelse som lyder ” Startbesked för nybyggnation medges 
först när markföroreningar tagits omhand enligt tillsynsmyndighetens krav.” I en detaljplan ska 
markanvändningen utredas och dess lämplighet säkerställas. Om en fråga inte är ordentligt utredd 
är genomförande oklart och tillkommande kunskap efter planens antagande kan innebära att den i 
delar inte är genomförbar eller markanvändningens lämplighet inte säkerställd. Länsstyrelsen anser 
att kommunen måste, innan detaljplanen antas, fastställa i detaljplanen vilka åtgärdsmål som krävs 
för hanteringen av förorenad mark och hänvisa planbestämmelsen till dessa åtgärdsmål.

Buller och vibrationer
Av de bifogade bullerkartorna framgår att området är mycket bullerutsatt och att åtgärder krävs för 
att uppfylla bullerkraven i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I kartorna 
har bulleråtgärd som exempel garage illustrerats som en förutsättning för bullerberäkningarna, men 
detta återspeglas inte i form av någon planbestämmelse i tillräcklig utsträckning. Länsstyrelsen anser 
att kommunen måste komplettera [m1] bestämmelsen med reglering av höjd och längd som krävs 
för att åtgärden ska ha ett bullerskyddande effekt. Länsstyrelsen har enbart haft tillgång till delar av 
bullerutredningen dvs. kartmaterial och saknar redovisning av ovannämnda förutsättningar. En vik-
tigt reglering som nu saknas är utbyggnadsordning. Länsstyrselen bedömer, med hänsyn till ovanstå-
ende, att bullerredovisning behöver kompletteras samt planbestämmelser spegla de krav på åtgärder 
som är nödvändiga för området genom preciseringar och erforderliga villkor.
Vad Länsstyrelsen kan se är det oklart om planen har anpassats efter miljötillståndet som Stora 
Enso i Skoghall har för frakt av timmer m.m. längs med Skoghallsbanan. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver inarbeta och ta hänsyn till Stora Ensos miljötillstånd.
I och med planområdets närhet till Skoghallsbanan behöver risken för vibrationer klargöras. Plan-
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handlingar behöver redovisa att inomhusmiljön i bostäderna inte kommer påverkas negativt av 
vibrationer från passerande tåg. Till granskningen behöver kommunen redovisa och säkerställa i de-
taljplanen att industrispåret inte genererar eventuella vibrationer som påverkar bostäderna negativt.

Övriga upplysningar
Markavvattning för att ändra markens beskaffenhet kan vara tillståndspliktigt enligt 11:9 MB. Anläg-
gande av trummor, dike omfattas av anmälan om vattenverksamhet enligt 11. 9 a§ MB.

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 hälsa- och säkerhet 
gällande buller och markfororeningar behöver kompleteras enligt ovanstående före det att ställning 
kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: 
Råd om tillämpningen av PBL 
Planbestämmelser: Tanken är inte att trädgården ska vara allmän plats, utan en del av bostadsområdet.

Naturmiljö: Enligt kommunens översiktliga bedömning är områdets naturvärden i första hand kopplade till de äldre 
träd som finns i området. De äldre träden ska bevaras. En planbestämmelse finns med som anger att de endast får 
tas ned om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk och marklov krävs. I södra delen av området finns ett par oxlar 
som bedömts som riskträd, exploatören har informerats om att nedtagning kan kräva samråd enligt 12:6 MB. 
Informationen om samråd har även lagts till i planbeskrivningen. 

Kulturmiljö: Planbestämmelsen f1 och f2 har förtydligats.

Miljömål: Närmsta byggrätt är belägen cirka 130 meter från Skoghallsvägen och landskapet är relativt öppet här. 
Kommunen arbetar kontinuerligt mot miljömålen bland annat genom att satsa på cykelfrämjande åtgärder, att 
använda dubbfria vinterdäck med mera. Fordonsflottan på vägarna utvecklas också snabbt mot att bli fler och fler 
elbilar. Spridningsberäkningar på andra platser som till exempel vid E18 visar att halterna är höga i direkt anslut-
ning till E18, men snabbt avtar med avståndet från motorvägen. Även mindre vägar visar samma mönster, med 
snabbt avklingande halter när man rör sig bort från gaturummet. 

Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar: Bestämmelsen kompletteras med åtgärdsmål, som anges i planbeskrivningen.

Buller och vibrationer: Bullerberäkningen visar kartor baserade på trafikmängder i nuläge (utan bebyggelse) och en 
beräkning med prognosticerade trafikmängder år 2040 (med bebyggelse). Förutsättning för beräkningen har varit ett 
bullerskydd i form av tät carport, med nockhöjd 3,5 meter. Planbestämmelsen om bullerskydd (m1) kompletteras 
med krav på längd och höjd, samt sätts som villkor för starbesked/bygglov. 

Stora Ensos miljötillstånd ställer ytterligare krav på buller från tågtrafik på Skoghallsbanan utöver gällande förord-
ningar och riktvärden. Kraven är ställda till verksamheten, dvs till Stora Enso Skoghall, och innebär att bostadshus 
utmed spåret ska erbjudas bullerisolerande åtgärder om ekvivalent ljudnivå i sovrum överstiger 30 dB(A) eller 
maximalnivån i sovrum överstiger 55 dB(A) mer än fem gånger per natt (kl 22-06) till följd av tågtransporter till 
och från verksamheten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att uppfylla kraven i miljötillståndet men med hänsyn 
till det har en bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen ska vara vänd mot ljuddämpad sida lagts till.

Risken för vibrationer i de nya bostäderna på grund av tågtrafiken har bedömts som liten på grund av markens be-
skaffenhet, då marken till största del består av fast berg och morän. Vibrationer är beroende av markförhållandena 
och husets grundläggning/konstruktion. Vibrationer som kan uppstå i samband med markarbeten i planområdet i 
byggskedet, som till exempel ev. bergsprängning, ska kontrolleras.
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Trafikverket
Planbestämmelse m1
Trafikverket anser att kommunen måste precisera bestämmelsen m1. Skydd ska finnas längs med 
hela järnvägen samt mot öster. Hur högt behöver skyddet vara för att uppfylla bullerförordningen?
Trafikverket anser även att utbyggnadsordningen ska villkoras.

Avstånd till järnvägen
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från 
spårmitt). Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, 
till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Dock inte 
närmare än 15 meter. Hänsyn bör tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 
bebyggelsen. Trafikverket anser därför att prickmarken mot järnvägen ska breddas.

Skyfall
Kommunen måste se till att vatten hanteras inom planområdet och inte påverkar järnvägens dike på 
något sätt. Järnvägsdiket är endast till för järnvägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vat-
ten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av dagvatten är 
dimensionerade för järnvägens behov och inte för exploatering i dess närhet.
Trafikverket vill ha svar på hur trummor påverkas av ett 100-årsregn i de nya förhållandena med 
hänsyn till bräddflödet. Om kapaciteten inte är tillräcklig anser Trafikverket att kommunen ska före-
slå åtgärder för att lösa kapaciteten.

Trafikbullerutredning
I pågående funktionsutredning för Skoghalls bangård förväntas 600 meter långa tåg kunna angöra. 
Trafikverket bedömer att om bullerberäkningen skulle justeras utifrån 600 meter långa tåg, istället 
för 570 meter skulle inte ljudnivån påverkas nämnvärt.

Risk kopplat till farligt gods
Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens bedömning i frågan.

Kommentar: Planbestämmelsen m1 har preciserats med längd och höjd och bullerskyddet satts som villkor för startbe-
sked. Prickmarken närmast järnvägen har utökats till 15 meter. 

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten och en ny förbindelsepunkt ska upprättas. 
En planbestämmelse har införts i södra delen av området (n3) för att säkerställa utrymme för dagvattenhantering.  
Avrinningsområdet ned till trumman under järnvägen är större än planområdet som är ganska litet i sammanhanget 
och trumman är mer påverkad av de andra dikesstråken som finns på åkermarken i väster.
Kommunen håller i dagarna på att tillsätta en tjänst som dagvatten- och skyfallssamordnare. I den tjänsten kommer 
kritiska platser runt om i kommunen identifieras där skyfall kan vara ett problem och det här avrinningsområdet 
kan vara ett exempel på en sådan plats som dagvatten- och skyfallssamordnaren kommer att studera.

Kommunala remissinstanser
Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen tillstyrker planförslaget i det stora hela men har nedanstående 
kommentarer och önskemål om kompletteringar/förtydliganden.

Gator och trafik
I planbeskrivningen anges att utfartsförbud gäller förutom vid angivna in-/ och utfarter men 
bestämmelsen saknas i plankartan och behöver kompletteras. Den södra infarten behöver även 
studeras i möte med befintlig gång- och cykelbana.
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Geoteknik
Aktuellt planområde utgörs av fast mark samt berg i dagen. Totalstabiliteten är tillfredställande så 
förvaltningen ser inga geotekniska hinder eller restriktioner för planens genomförande.

Vatten, spillvatten och dagvatten
För att försörja fastigheten med vatten och avlopp kommer nya ledningar att behövas dras fram till 
fastighetsgräns i sydvästra delen av planområdet. Ny förbindelsepunkt för dagvatten kommer att 
behövas upprättas för dagvatten, så beskrivningen att dagvattnet ska avledas som det gör idag stäm-
mer inte.

Skyfall
I anslutning till planområdets södra sida löper ett befintligt dagvattendike längs med järnvägen. 
Diket ingår i ett större skyfallstråk i området och flödar över och in på Gräsdalen 1:7 vid ett större 
regn. För den långsiktiga planeringen ser Teknik- och fastighetsförvaltning att det kan finnas ett 
behov av att säkerställa mark inom fastigheten för en framtida utökning av befintligt skyfallsstråk.

Markanvändning
I planbeskrivningen hänvisas det till att närheten till mer kommunal skol- och förskoleverksam-
het kommer möjliggöras i samband med att Kartbergsbron byggs. Det kan tilläggas att det pågår 
planeringsfas för nya förskolor och utreds om eventuellt ny skolverksamhet inom Zakrisdals-/ och 
Katrinebergsområdet. Aktuell exploatering har varit med i en kapacitetsutredning för hela området 
kring Ulleberg, Zakrisdal och Katrineberg.

Skog- och friluftsliv
På kommunens mark öster om detaljplanen finns det skog med höga naturvärden. Området består 
till stor del av äldre tallar. I detaljplanen är det inritat en mindre buffertzon mellan föreslagen 
bostadsbebyggelse och Gruvlyckeberget som inte är tillräcklig. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
anser att det är viktigt att säkerställa en större buffertzon för att åtgärder så som avverkning eller 
sprängning i och med exploateringen inte belastar befintlig skogsmiljö utanför detaljplanen.

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Infarten till området och korsningen med gång- och cykelvägen har studerats närmre och kommer ordnas 
tydligare så att korsningen blir rak. Plankartan har kompletterats med en bit gatumark för det och med bestäm-
melsen om infart. Text om va-anslutning och anslutningspunkt för dagvatten har ändrats i planbeskrivningen. En 
bestämmelse (n3) har lagts till i södra delen av planområdet som innebär att marken där ska ordnas för att avleda 
större regn och dagvatten. Prickmarksområdet mot skogen har utökats från 4 till 9 meter.

Miljönämnden
Mark
En miljöteknisk markutredning har genomförts, då det funnits växthus och odlingar på platsen där 
bekämpningsmedel kan ha använts. Utredningen visar halter över känslig markanvändning i 5 av 
14 prover som analyserats, 4 av de 5 är i det ytliga mullskiktet. Krav ställs i planbeskrivningen på 
att startbesked inte får ges innan förorenad mark har åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndighetens 
krav, vilket är bra.
Det är värdefullt att marken har en stor andel grönytor som möjliggör odling både gemensamt och 
på de egna bostadstomterna som kan bidra till biologisk mångfald och att binda koldioxid i växter-
nas rötter.
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Buller
Området är utsatt för buller både från järnvägen och Ullebergsleden. Det är därför bra med möjlig-
het till uteplats åt två håll. Den västra bostadslängan som visas i illustrationsplanen får gärna flyttas 
närmre vägen för att ge bättre utrymme för uteplatsen i öster. Bra är att som i den senaste illustra-
tionen välja radhus hellre än flera mindre byggnadskroppar för att på så sätt få en lägre ljudnivå i 
området.
I sydväst skulle det kunna vara värdefullt med ett bullerplank upp till miljöhuset som visas på il-
lustrationen. Bullerskyddande plank kan även sättas upp mot trädgårdarna i södergavlarnas förläng-
ning. Det är positivt att plankartan anger krav på bullerskydd närmast järnvägen i söder. Det är 
viktigt att detta bullerskydd är tätt och görs tillräckligt högt.

Avfallshantering
Utrymmen och lägen för avfallshantering som möjliggör källsortering är bra. Det är även positivt 
att möjligheten till återbruk finns och görs kvartersgemensam med möjlighet till fler delningslös-
ningar av redskap, maskiner mm.

Byggnationen
Det är värdefullt att befintliga ekonomibyggnader får vara kvar. I beskrivningen bör tilläggas att 
byggnaderna ska ha låg energianvändning och att miljö- och klimataspekter ska ligga till grund för 
materialval ur ett livscykelperspektiv. I plankartan och planbeskrivningen får gärna solceller anges 
som önskvärda val på både bostadshus och komplementbyggnader där eventuella garagebyggnader 
är särskilt lämplig om man kan få till energigemenskaper. Bra annars att sedumtak föreskrivs på 
komplementbyggnaderna som lämpliga takmaterial då det är gynnsamt för både miljön och dag-
vattenhanteringen.

Energi
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Energigemenskapslösningar bör därför lyftas i planbeskrivningen som en inriktning för 
området. Med gemensamma lösningar mellan fler bostäder kan verkliga systemfördelar uppnås. Fler 
hushåll kan dela på eleffekten och balansera uttaget. Solceller kan placeras på det tak det passar bäst.
Laddning av elbilar med smart tidsstyrning lastbalanseras och använder solenergin. På värmesidan 
rekommenderas fjärrvärmeanslutning till befintligt nät ur ett långsiktigt hållbart systemperspektiv.

Transporter, cykel och kollektivtrafik
Läget för bostadsområdet ger goda möjligheter till att välja bort bilen till förmån för cykeln och 
buss. För att underlätta och stimulera användning av cykel som transportmedel i övergången till 
mer hållbara transporter är det viktigt att säkerställa att det blir bra parkeringslösningar för cyklar, 
både för besökande och boende, vilket bör tydliggöras i planbeskrivningen. Placering på bostäder-
nas egna förgårdar är ofta att föredra. Kanske går det även att få till en gemensam verkstadsyta i en 
ekonomibyggnad.

Kollektivtrafiken är en gemensam och viktig lösning för pendling. Behovet av bilresor finns likväl 
och lokalt finns det möjligheter till olika gemensamma lösningar som sparar pengar och minskar 
klimatpåverkan. Grön resplan bör vara en möjlighet i detta område.

Kommentar: Till granskningen har planbestämmelsen om bullerskydd (m1) kompletterats med en minsta längd och 
höjd. Planbeskrivningen har kompletterats med att solceller är ett önskvärt val till exempel på garagebyggnaderna 
som har ett bra söderläge och att energigemenskapslösningar, byggnader med en låg energianvändning och material 
valda ur ett livscykelperspektiv är en önskvärd inriktning för området. Behovet av att ordna bra parkeringslösningar 
för cyklar i området har också tydliggjorts mera.
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Övriga remissinstanser

Karlstads El- och stadsnät AB
Karlstad El- och stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget för Gräsdalen 1:7. För elförsörjning 
till tillkommande bebyggelse behöver en nätstation etableras. För detta ändamål önskas att planen 
förses med ett E-område förslagsvis i den norra delen av planområdet. Kablage till befintlig bygg-
nad finns längs Ullebergsvägen.
Stadsnät finns längs med tomtgräns i Ullebergsvägen samt att det finns en kabelbrunn strax innan-
för tomtgräns vid infarten till befintlig byggnad (garage?). Kabelbrunnen behöver flyttas om den 
inte kan vara kvar. Kabelbrunnen kom på plats i samband med utbyggnaden till övriga fastigheter 
och är en del i förberedningen av anslutning till stadsnätet för denna fastighet. Eventuellt är befint-
lig byggnad förberedd med kanalisation från kabelbrunn. 
En eventuell flytt av el-/fiberkablage/kabelbrunn bekostas av exploatören.

Kommentar: E-område för en nätstation har avsatts i sydvästra delen av planområdet. Exploatören har informerats 
om möjligheten att ansluta till stadsnätet och att en eventuell flytt av el-/fiberkablar eller kabelbrunn bekostas av 
exploatör, informationen har lagts till i planbeskrivningen.

Stora Enso AB
Introduktion 
Ett flertal entreprenörer nyttjar Skoghallsbanan, Ullebergsleden samt Skoghallsvägen för transpor-
ter till och från Stora Enso Skoghall. Stora Enso arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor där 
överflyttningsperspektivet är en parameter, genom att flytta transporter från väg till räls. 
Stora Enso satsar nu 97 miljoner EUR för ytterligare tillväxt i Skoghalls bruk. Investeringen leder 
till ökad kartongproduktion där produkten huvudsakligen kommer gå på export. Först på tåg och 
sedan via Göteborgs hamn ut i världen. 
Investeringar i vår basindustri skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i regionen, och måste 
föregås eller följas av stödjande åtgärder inom infrastrukturen. 
En fungerande och tillgänglig infrastruktur är väsentligt för ett fungerande näringsliv och vi vill 
därför inkomma med följande synpunkter. 

Utnyttjande av Skoghallsbanan 
Stora Enso trafikerar idag Skoghallsbanan genom sina samarbetspartner med vedtåg samt godståg 
för producerad kartong. Detta motsvarar ca 40 % av de totala vedleveranserna samt ca 50 % av ut-
leveranser av färdigt gods. Övriga transporter sker med lastbil. Stora Enso har som mål att minska 
sina fossila utsläpp från bl.a. transporter varför en ytterligare överflyttning av material från bil till tåg 
kommer att kunna vara en viktig åtgärd. 
Ev. framtida etablering av ytterligare verksamhetsutövare i Skoghall, t.ex. på Akzo Nobels gamla 
område kan också bidra till ökad järnvägstrafik. 
Tidläggningen av tågen tilldelas framförallt baserat på tillgänglig spårtid på nationella järnvägsnätet 
utanför Skoghallsbanan, och är inte något som kan styras annat än marginellt av tågoperatören.

Buller 
Utomhusnivåer 
Enligt rapportens sammanvägda beräkning visas att den ekvivalenta ljudnivån ligger under 60 dB(A) 
vid alla fasader vilket faller inom riktvärden för nya bostäder, och innebär att inget ytterligare krav 
ställs för maxnivåer. Rapportens simuleringar pekar dock på att max ljudnivåer vid fasader i sydväst 
och i öster ligger mellan 70-75 dB(A) där riktvärdet är 70 dB(A). Ljudnivå vid planerade uteplatser 
beräknas vara lägre än ovan och möjlighet kommer finnas till lokala skärmar. 
Nämnda siffror förutsätter ett bullerskydd mellan järnväg och fastigheter. Som bullerskydd ges 
exempel som vall, skärm eller sammanhängande carport eller garage. En ljuddämpande vall eller för 
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ändamålet konstruerad skärm (TRV) i direkt anslutning till järnvägen kan göra stor nytta medan en 
carport på längre avstånd från järnvägen får en närmast försumbar effekt. Det är därför av stor vikt 
att det ställs specifika krav på utförandet av bullerdämpande åtgärder.
Stora Enso Skoghall gjorde 2015 mätningar i en bostad i närheten av företagets industriområde place-
rad 40 m från järnvägen. Dessa mätningar visade att det var svårt att innehålla riktvärden för maximalt 
buller, både inomhus och utomhus. 
Stora Enso ifrågasätter vilka garantier som finns för att fastighetsutvecklaren anlägger en relevant 
bullerbarriär. Det finns en stor risk att klagomål i första hand kommer att riktas mot verksamhetsutö-
varen som nyttjar järnvägen, dvs Stora Enso. 

Inomhusnivåer 
När det gäller inomhusnivåer för buller saknar det uppgifter i rapporten. För bostadsområden i trafik-
intensiva miljöer skall det tydligt framgå att för planerade byggnader ska fasad, inklusive fönster och 
eventuella fasadventiler, utformas så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus. Ekvi-
valent ljudnivå från trafik eller annan yttre ljudkälla i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro får 
inte överstiga 30 dB samt maximal ljudnivå nattetid under 45 dB (under 55 dB maximalt 5 gånger per 
natt).

I gällande miljödom för Stora Enso Skoghalls bruk finns följande villkor:
”Bostadshus belägna utmed järnvägsspåret mellan bruket och stambanan ska erbjudas bullerisoleran-
de åtgärder om ekvivalent ljudnivå i sovrum överstiger 30 dB(A) eller maximalnivån i sovrum översti-
ger 55 dB(A) mer än fem gånger per dygn nattetid (kl 22-06} till följd av tågtransporter till och från 
verksamheten.” (Utdrag ur miljödom Svea HR 10029-18/Mark- och miljödomstolen M 4008-16)

Domen ställer alltså ytterligare krav på buller från trafik på Skoghallsbanan utöver gällande förord-
ningar och riktvärden samt hänför ansvaret för nödvändiga bullerdämpande åtgärder på verksamhets-
utövaren dvs Stora Enso Skoghall. 
Samma fråga kan ställas här om vilka garantier som finns att fastighetsutvecklaren säkerställer att 
utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro anläggs så att riktvärdena innehålls. Ansvaret för nöd-
vändiga åtgärder överförs annars på Stora Enso Skoghall i det fall att gränsen på 5 tågrörelser per natt 
överskrids, vilket inte är rimligt. 

Vibrationer 
En preliminär markundersökning är genomförd. Markförhållanden längs Skoghallsbanan har mycket 
olika förutsättningar varför vibrationer från tung godstrafik kan variera. Trafikverket har vid ett antal 
tillfällen genomfört vibrationsmätningar längs banan efter påstötningar från boende. Att bebygga 
mark nära tungt trafikerade trafikleder, väg liksom järnväg innebär potentiell påverkan från vibratio-
ner.
 
Farligt gods 
Trafiksituationen för farligt gods på Ullebergsleden och Skoghallsvägen 
I rapporten framgår att Ullebergsleden och Skoghallsvägen är utpekade primära vägar för farligt gods, 
till Stora Enso Skoghall, men även till andra verksamheter på Hammarö. Det används stora mängder 
kemiska produkter i massa- och kartongproduktionen vid Stora Enso Skoghall. Med referens till Lst 
Dalarna har fall hittats för att tillåta bostäder i zonen 70-150 meter från en trafikled som trafikeras 
med farligt gods. 

Utveckling av verksamheten vid Stora Enso AB Skoghalls Bruk kopplat till transporter av farligt gods 
Verksamheten vid bolaget utvecklas ständigt och skulle kunna innebära ökad produktion av massa och 
kartong med ökat behov av råvaror i form av kemiska produkter som följd. I en framtid skulle också 
järnvägen kunna komma att användas för transport av farligt gods. Det är inte bara viktigt att skydda 
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omgivningen från skadeverkningar vid en olycka, utan även att skydda järnvägens användning som 
transportmöjlighet för farligt gods. 
I rapporten framgår att riskutredning för bostäder längs järnväg där farligt gods transporteras initieras 
om avståndet underskrider 150 meter. Avstånd till närmsta planerade bostad inom Gräsdalen 1:7 är 60 
meter från järnvägen. 
Då riskbilden är känd måste det åligga fastighetsutvecklaren ett ansvar för fortsatt riskbedömningen 
där byggnationen sker, utan nutida och framtida restriktioner för de transporter som brukar nämnda 
trafikleder, väg som järnväg.

Sammanfattning 
Med avseende på det som nämnts ovan ser Stora Enso Skoghall risker med att etablera ytterligare bo-
städer inom ett så nära avstånd från Ullebergsleden, Skoghallsvägen samt Skoghallsbanan som föreslås 
i Detaljplan för Gräsdalen 1:7. Helt nya boenden riskerar att få bullernivåer som överskrider gällande 
riktvärden för maximal ljudnivå, både inomhus och utomhus. 
Som en konsekvens av trängsel på det regionala och nationella järnvägsnätet kan godstrafiken förskju-
tas mot natten till förmån för persontrafik under dagtid. Ökade trafikmängder nattetid på Skoghallsba-
nan kan bli ett resultat, Stora Enso Skoghall skulle då kunna bli tvingade enligt gällande miljödom att 
erbjuda bullerisolerande åtgärder i dessa bostäder om fastighetsutvecklaren ej tagit hänsyn till detta. 
Då potentiella risker kopplade till buller, vibrationer samt trafik med farligt gods är kända och framgår 
i rapporten skall fastighetsutvecklare säkerställa och ansvara för att fortsatt byggnationen sker utan 
nutida och framtida restriktioner för de transporter som brukar nämnda trafikleder, väg som järnväg. 
Som åtgärd anser Stora Enso Skoghall att inga bostäder planläggs inom ett avstånd av minst 100 m 
från Skoghallsbanan samt att bullerdämpande åtgärder säkerställs så att riktvärden gällande buller 
utomhus och inomhus innehålls.

Kommentar:  Efter samrådet har planbestämmelsen m1 preciserats med längd och höjd på bullerskyddet. Bullerskyddet 
har även satts som villkor för startbesked. En bestämmelse, m2 har också lagts till, med krav på att minst hälften av 
bostadsrummen ska ligga mot ljuddämpad sida.

De bullerberäkningar som gjorts har förutsatt en tät sammanhängande carport med nockhöjd 3,5 meter längs större 
delen av planområdets sträckning vid spåren, men en vall eller en skärm är också möjliga alternativ. Beräkningarna är 
för utomhusnivåer då det är det som anges i miljöbalkens förordning. Enligt den, som ju gäller generellt, bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Förordningen anger också att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret upp-
går till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. 
Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 
kl. 06.00 – 22.00. 

SBF känner till att kraven i Stora Ensos miljötillstånd kan vara mer långtgående då de är ställda på nivåerna inom-
hus. Kraven är ställda till verksamhetsutövaren, men för att underlätta med tanke på miljödomens krav har bestäm-
melsen m2 lagts till om att hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad/skyddad sida, dvs mot fasad där 
bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl 22-06. Det är 
sannolikt att de nybyggda husen också kommer att ha en lägre ljudnivå inomhus i jämförelse med t.ex. äldre befintliga 
som kan ha mera av otätheter och ”ljudspringor”.

Risken för vibrationer i bostäderna på grund av tågtrafik har inte bedömts vara så stor då marken i området består av 
fast berg och morän.
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Idag går inte några farligt gods-transporter på Skoghallsbanan. En bedömning av rimligt avstånd mellan bostäderna 
och spåret har gjorts utifrån de riskutredningar som tagits fram i tidigare planarbeten för cirkulationsplatsen, vid 
Knappstad och Oskarslunds vårdboende. Förutom avståndet på minst 60 meter, har också höjdskillnaden och kravet 
på bullerskyddsåtgärd betydelse. I det fall farligt gods-transporter blir aktuellt även på Skoghallsbanan i framtiden 
bör risker och konsekvenser av en eventuell olycka utredas separat, längs hela Skoghallsbanans sträckning. Det ligger  
flertalet bostäder och bostadsområden inom 100 meter från spåret, bland annat på Strand, Gruvlyckan, Romstad, 
Bellevue, i Zakrisdal och Knappstad. Flera av de äldre husen ligger så nära som 20-30 meter från spåret. 

Sakägare enligt fastighetsförteckning
Boende inom Gräsdalen 1:10 (brf Ullebergsvägen)
Det finns ingen motsvarighet i förhållande till bebyggelse i Karlstad som liknar Ulleberg. Den 
historiska betydelsen för Karlstad sett till husens arkitektoniska utformning och dess parkliknande 
trädgård gör Ulleberg exceptionellt speciellt och särskilt värt att skydda och vårda. Med anledning 
av detta är vi som bor på Ulleberg negativt inställda till nyproducerad modern bebyggelse så nära 
inpå de gamla husen på Ulleberg så som det beskrivs i planförslaget. Husen och miljön runt fastig-
heten är kulturellt mycket värdefulla både för oss som bor här och för Karlstadsborna i sin helhet. 
Området bör därför bevaras så som det ser ut idag och inte kompletteras med modern bebyggelse 
så nära fastigheten Ulleberg. 
I kombination med fler bostäder på fastigheten Gräsdalen 1:7 kommer trafiksituationen att bli 
än mer ansträngd än den är. Redan idag är det för utfart på Ullebergsleden ofta mycket svårt att 
komma ut på Ullebergsleden. Trafikintensiteten kommer att bli allt mer påtaglig då områden runt 
bebyggs såsom Zakrisdal, Göteborgsudden och den planerade bron mellan Romstad och Sommar-
ro. Vi undrar hur man tänker sig hantera detta ökade flöde av trafik. Stora Enso, Skoghall investerar 
mer kapital i fabriken vilket då kommer att öka antalet tung trafik också. Är antalet tunga fordon 
per dygn utrett? Vi menar att stor hänsyn behöver tas till de förändrade förutsättningarna i närom-
rådena.
När det gäller Ullebergsvägen är trafiksituationen även den ansträngd. Ökad trafik genom verksam-
het på Ullebergsgården och att det är många människor som cyklar, går och motionerar längs denna 
väg. Nu är det dessutom påbörjade planer för bebyggelse på Gräsdalen 1:8 vilket kommer att ge än 
mer trafik. Vi är medvetna om att vägen ska breddas och att det bör bli en separat gång och cykel-
väg.
I planförslaget kan man läsa att krav ställs på husens bl.a utformning, byggmaterial och takhöjd. 
Tittar man på de befintliga husen på Ulleberg ställer vi oss frågande till hur det ska vara möjligt att 
efterlika dom eller att få hus som smälter in i miljön utan att förvanska hela området. Man får inte 
glömma att Ulleberg har en speciell historia och med anledning av den har husen varsamt renove-
ras och det har lagts mycket energi på att bevara husen äldre arkitektur och trädgårdens noggranna 
skötsel. Det vore beklämmande om det så nära dessa hus skulle byggas hus som inte smälter in i 
miljön.

Boende 2 inom Gräsdalen 1:10
Hej, inkommer med synpunkter på planförslaget gällande fastigheten Gräsdalen 1:7. Det finns 
ingen motsvarande bebyggelse i Karlstad som liknar Ulleberg. Den historiska betydelsen för Karl-
stad sett till bland annat husens arkitektoniska utformning gör Ulleberg väldigt speciellt och särskilt-
skyddsvärt. Med anledning av ovanstående är jag negativt inställd till nyproduktion så nära de gamla 
husen på Ulleberg så som det beskrivs i planförslaget. Husen och miljön runt husen är kulturellt 
väldigt värdefulla och området bör bevaras så som det ser ut idag och inte kompletteras med nypro-
duktion i anslutning till befintliga byggnader.
Det går förhållandevis mycket tåg till och från Skoghall på Skoghallsbanan. Trafikintensiteten på Ul-
lebergsleden förväntas att öka med tanke på bland annat förtätning av området kring Zakrisdal och 
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Göteborgsudden samt den kommande planerade bron från Romstad till Sommarro. Stora Enso på 
Skoghall investerar mer kapital i fabriken vilket förväntas öka flödet av den tunga trafiken ytterliga-
re. Jag ställer mig tveksam till hur man ska hantera det ökade flödet av fordon på främst Ullebergs-
leden men också på järnvägen och dess koppling till både infrastruktur och främst Ullebergsleden 
bullernivåer.
I kombination med ännu fler bostäder på fastigheten Gräsdalen 1:7 kommer det bli en än mer an-
strängd trafiksituation och jag är mycket tveksam till detta. Situationen är ohållbar redan idag och att 
bebygga området ännu mer förvärrar situationen ytterligare. Stor hänsyn måste tas till de förändrade 
förutsättningarna i närområdet kopplat till övrig bebyggelse och infrastruktur. Hur påverkar redan 
planerade och i vissa fall påbörjade projekt förutsättningarna för området? Detta måste utredas 
vidare innan detaljplanen kan godkännas. 
När det gäller Ullebergsvägen är trafiksituation redan idag ansträngd. Det bedrivs verksamhet i 
gamla Ullebergsgården samtidigt som det finns planer på att bygga bostäder norr om de befintliga 
husen på Ulleberg. Jag ställer mig frågande till hur man har tänkt att hantera trafiksituationen även 
på Ullebergsvägen. Infrastrukturen är inte dimensionerad för den trafik som finns idag. Beviljan-
det av ytterligare bostäder på området gör en redan ansträngd trafiksituation ännu mera ansträngd. 
Detta måste utredas vidare innan detaljplanen kan godkännas.
Utredningen gällande buller som Sweco har utfört på uppdrag av fastighetsägaren visar tydligt att 
det finns en bullerproblematik kopplat till byggnationen enligt planförslaget. Det passerar väldigt 
mycket tung trafik på Ullebergsleden redan idag. Är antalet tunga fordon per dygn utrett? Det är 
mycket råvaror som transporteras till och från Skoghalls bruk via Ullebergsleden. Enligt Swecos 
beräkningar kommer det förekomma buller på en nivå upp till 75 decibel. Jag ställer mig frågande 
till hur man kan godkänna detta kopplat till lagstiftningen i plan- och bygglagen. Detta måste också 
utredas vidare innan detaljplanen kan godkännas. 
I planförslaget ställs det krav på utformningen av husen när det gäller bland annat val av bygg-
nadsmaterial och takhöjd etc. Tittar man på de befintliga husen på Ulleberg ställer jag mig mycket 
frågande till hur det ska vara möjligt att efterlikna befintliga hus på Ulleberg på ett sätt som inte 
förvanskar hela området. Ulleberg har en speciell historia och med anledning av den varsamma re-
noveringen som gjorts där mycket tid och pengar lagts på att bevara äldre arkitektur skulle det vara 
beklämmande att det byggs i direkt anslutning till så arkitektoniskt och kulturellt värdefulla hus.

Boende 3 inom Gräsdalen 1:10
Hej! Jag har tagit del av detaljplan Gräsdalen 1:7 och vill härmed lämna följande synpunkter.
Till att börja med finns det förhållandevis få byggnader efter branden i Karlstad som kan anses 
ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Ulleberg är ett av dessa unika objekt som inte får förvanskas 
enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13 §. Lagen reglerar inte bara skydd av byggnader av monumental 
karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar 
olika tidsepoker. Ulleberg är exempel på både tidstypiska klassicistiska byggnader, en bebyggelsemil-
jö som representerar ett historiskt vingslag av hur institutsparker såg ut under denna tidsperiod och 
det är en viktig symbol för hur dåtidens vårdhem fungerade. Anstalten placerades utanför staden 
för att skydda samhället från de intagna men också för att skydda de intagna från samhället. Om-
kringliggande miljön bestod av skog, park och jordbruksmark vid vilket de intagna kunde sysselsät-
tas och bidra till sitt eget uppehälle.
Med utgångpunkt från ovanstående är det inte bara beklämmande att planförslaget placerar ny-
bebyggelse intill denna kulturhistoriskt viktiga plats utan det kan även anses strida direkt med 
plan- och bygglagens 8 kap. 13 §. Jag motsätter mig därför om förslaget är lagenligt och ifrågasätter 
planutformningen som helt saknar respekt för det kulturhistoriska arvet. Planen berör också endast 
södra delen av området vilket jag anser är bekymmersamt eftersom det i nuläget bebyggs bostäder 
norr om byggnadsområdet vilket påverkar områdets helhetsutformning. Att endast se till områdets 
södra del avgränsar och begränsar en bedömning av hela områdets intryck. Skulle detaljplanens 
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förslag genomföras skulle det betyda att de kulturhistoriska och varsamt renoverade byggnaderna 
skulle omges av nybyggnationer båda norr och söder vilket förvanskar upplevelsen av området som 
en helhet och spolierar Ullebergs historiska arv som ett enskilt, unikt och dominerande byggnads-
verk omgiven av endast skog och åkermark. Jag motsätter mig starkt förslaget att placera nybyggna-
tioner intill Ulleberg.
En annan aspekt av förslaget är huruvida bedömningen av bullerfrågan tar tillräcklig höjd för 
den framtida ökade trafikbelastning på Ullebergsleden med förväntad ökad beläggning av tåg till 
Skoghall, bebyggelse av bro från Sommaro till Romstad och fler bostäder i anslutning till Zakridsdal 
vilket förväntas bidra till en betydande ökad trafikbelastning. Leden är redan idag väldigt trafikerad 
och utpekat för transport av farligt gods vilket utgör tung trafik, och ett annat bullerbidrag än per-
sonbilar. Hur kommer framtida belastning av tung trafik att se ut? Den frågan måste särskilt utredas 
här. Enligt Swecos beräkningar kan bullernivåer uppemot 75 decibel förekomma vilket ställer mig 
frågande till om anläggande av bostäder verkligen är ändamålsenligt enligt plan- och bygglagen. 
Ullebergsvägen som bebyggelsen är planerad till är idag ett populärt vandringsstråk med mycket 
gångtrafik dagligen. Att gå och betrakta byggnadsverken är lite som att gå tillbaka i tiden och den 
tidsepok som byggnaderna och områdets miljö representerar. Även denna väg är idag förhållandevis 
trafikerad med en underdimensionerad väg, vägbeläggning i dåligt skick och avsaknad av gångväg. 
Att förändra områdets upplevelse med ytterligare nybyggnation kommer leda till utökad trafikbe-
lastning även för Ullebergsvägen. Det påverkar också gångtrafiken negativt på en redan idag smal 
väg där gående och bilar i båda riktningar samsas på samma yta. 
Avslutningsvis, vill jag återigen ifrågasätta planförslagets idé att bygga in ett kulturarv tillsammans 
med ett nybyggnationsprojekt. Det vore ett arkitektoniskt övergrepp mot det unika gamla vårdhem-
met och en förvanskning av en del av det kulturarvet Karlstad borde vara rädda om.

Boende 4 inom Gräsdalen 1:10
Besökte Karlstads Rummet på Stadsbiblioteket den gågna veckan och fick en bra presentation av 
detaljplanen för Gräsdalen 1:7 Karlstad Kommun.
Hur tycker jag som bor här?
Önska jag fler byggnader i vår idyll?
På vilket sätt påverkas boendemiljön?
Det arbete som genomförts för att bevara Ullebergs byggnader och omgivning blir inte längre den 
oas med lantlig prägel som det var tänkt när det restaurerades.
Hur kommer vi som bor i hus 8 att påverkas med bebyggelse inpå knuten?
Vad händer med våra odlingslotter och fruktträd i gränsområdet?
Kulturhistorisk förlust om byggnadsplanen genomföres.
Då jag bestämde mig för att flytta till Ulleberg var den lantliga och kulturella miljön helt avgörande.

Kommentar: 
Kulturmiljö: SBF håller med om att institutionsbyggnaderna vid Ulleberg har ett kulturhistoriskt värde. Byggna-
derna är klassade i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla (rödmarkerade) och hänsyn till det 
har tagits i planarbetet. Byggnadsantikvarisk kompetens finns med i arbetet och i detaljplanen ställs genom olika 
bestämmelser krav för att ny bebyggelse ska förhålla sig på ett bra sätt till den äldre. Planbestämmelser finns som 
anger att de nya husen ska ha en lägre skala (par- eller radhus), att byggnadshöjden inte får vara högre än 6 meter. 
Byggrätternas storlek är begränsade (e1 och e2). De delar av området där f.d. ”arbetshemmet” stått och där rester av 
park och äldre träd finns kvar, får inte heller bebyggas. Materialval och färgsättning ska göras med hänsyn till den 
äldre bebyggelsen (f1 och f2). Husens tak ska ha en enkel, traditionell form för att inte ta över visuellt (sadeltak). 
Bestämmelserna är satta med tanke på dels områdets historia som odlingsmark till institutionen och dels med hänsyn 
till de äldre institutionsbyggnadernas tydliga karaktär. 

Området kring Ulleberg beskrivs i kommunens gällande översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde.
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Trafik: Det pågår ett programarbete hos SBF där hela området kring Ullebergsleden med bebyggelse, trafikfrågor 
och hanteringen av trafik studeras. Bland annat utreds en eventuell flytt av infarten mot Ullebergsvägen och eventu-
ella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. En separat cykelbana finns även tilltänkt längs Ullebergsleden. Sedan tidigare 
finns en större cirkulationsplats planerad i korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden och en kommande bro över äl-
ven (Kartbergsbron). Antalet fordon har prognosticerats för år 2040, både personbilstrafiken och andel tunga fordon. 
Även tågtrafiken förväntas öka med fler godstransporter på Skoghallsbanan. Prognoserna har änvänts i bland annat 
planarbetet för cirkulationsplatsen och i detta plarabete som underlag för bullerberäkningar.

Buller: Ljudnivåerna är med bullerskyddsåtgärder inom ramen för gällande lagstiftning och riktvärden. Bullerbe-
räkningarna är baserade dels på dagens trafikmängder och dels på den förväntade trafikökningen på både vägar och 
järnväg till år 2040. Enligt prognosberäkningen med förväntade trafikökningar år 2040 kan vissa platser i områ-
det då få momentana, maximala ljudnivåer på grund av tågtrafiken upp till 75 dB(A). Vid uteplats i anslutning 
till bostad får max.nivåerna enligt gällande riktvärden inte överskrida 70 dB(A). Alla bostäderna i området har 
dock möjlighet till två uteplatser, där minst en av dem kan ordnas på den skyddade sidan av huset där ljudnivåerna 
blir lägre.

Bullerberäkningen är baserad på nedanstående trafikuppgifter och beräknad prognos:
Nuläge
Hastighet 50 resp. 70 km/h
Ullebergsleden: ÅDT 8200 med 5% tung trafik
Skoghallsvägen södra: ÅDT 7400 med 5% tung trafik
Skoghallsvägen norra: ÅDT 4400 med 5% tung trafik
Järnväg, passager per dygn: Gods - 20 st á 570m, 30 km/h

Framtid
Hastighet 50 resp.70 km/h
Ullebergsleden: ÅDT 15200 med 5% tung trafik
Skoghallsvägen södra: ÅDT 8000 med 5% tung trafik
Skoghallsvägen norra: ÅDT 8500 med 5% tung trafik
Överfart Klarälven: ÅDT 10000 med 10% tung trafik
Järnväg, passager per dygn: Gods - 40 st á 570m, 30 km/h

Påverkan på boendemiljön: De odlingar som finns inom Gräsdalen 1:10 påverkas inte av planförslaget. De äldre 
fruktträd som finns inom Gräsdalen 1:7 ska så långt som möjligt bevaras. Dagsljusförhållandena bedöms inte på-
verkas i någon större omfattning, husen kommer att ligga på ett relativt långt avstånd från hus 8. Det allra närmsta 
cirka 25 meter ifrån och husen får inte vara högre än två våningar/6,0 meter byggnadshöjd. En skillnad är att det 
blir fler grannar och fler boende i området.

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen den 2022-04-26 av stads-
byggnadsarkitekt Åsa Lundgren. 
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