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Planprocessen - standardförfarande
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan,
och startar en planprocess, väljer kommunen om förslaget ska handläggas
med standard- eller utökat förfarande. Den här planen tas fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§, vilket innebär att samrådet kan följas av ett granskningsförfarande.

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt.
Underrättelse och granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på
samråd och eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två
veckor. Tiden för granskning kan förkortas eller helt utgå om alla har
godkänt förslaget och är överens om det.
Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som yttrat sig under samrådet. Underrättelsen finns att läsa på kommunens anslagstavla och på
kommunens hemsida.
Under granskningstiden ges myndigheter, sakägare och andra som berörs
av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara
säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska
skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige.
Planer som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt
att pröva beslutet.

Medverkade tjänstemän
Detaljplanehandlingarna har framtagits av stadsbyggnadsarkitekt Ossman
Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen.
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PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är
juridiskt bindande.
Planbeskrivningen för en del av fastigheten Eriksberg 1:1 m.fl. är uppdelad i fyra
delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen
och sammanfattar planbeskrivningen.
• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och
de planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes).
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har
ingen rättsverkan.
• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
•
•

Plankarta med bestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)

Planförfarande
Planändringen upprättas genom standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap,
vilket kan innebära att samrådet följs av ett granskningsförfarande.
Preliminär tidplan för arbetet:
Samråd första kvartalet 2017
Granskning andra kvartalet 2017
Antagande tredje kvartalet 2017
Tiderna kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på
synpunkter under planprocessen.
Planens syfte
Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna att uppföra en idrottshall i anslutning till Hultsbergsskolan inom del av fastigheten Eriksberg 1:1 och att lösa trafiklogistiken med personalparkering, hämtning och lämning av barn på ett bättre sätt
istället för att det sker på gatan som idag. Ett genomförande av planen innebär möjligheter att skapa en attraktiv och modern idrottshall, som möter skolans behov och
kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider.
Huvuddrag
Planområdet är beläget i stadsdelen Hultsberg, ca 5 kilometer väster om Karlstads
centrum. Det aktuella området är tidigare planlagt som allmänt platsmark i form av
parkmark men det ska ändras och planläggas för idrottsanläggning.
Förslaget ger möjlighet till idrottshall med mindre yta för parkering, lämning och
hämtning av barn inom skoltomten.
Arbetsgrupp
Trafik- och gatuenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
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Natur- och parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Planenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads räddningstjänst

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet berör inga riksintressen. Utanför planområdet på ett avstånd av ca 150
meter söderut, passerar Rv. 61, Rv. 62 och E18 som är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.
Kulturmiljöområde och Naturvårdsprogram
Planen berör inte direkt någon kulturmiljö och inte heller naturvårdsprogrammet.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom sekundär och tertiär skyddszon för Kattfjordens vattentäkt. Eftersom exploateringen omfattas av ett område som redan är ianspråktagen
för bl.a. E18, bostäder, skola osv. bedöms inte skyddsområdet påverkas nämnvärt.
Översiktsplan 2012
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.
Strategiska planen
Planförslaget bedöms vara förenligt med målen i strategisk plan och främst med
målen kring tillväxt.
Markavvattningsföretag
Detaljplanområdet överlappar i sin västra del Södra Aspsäter-Kattvikens dikningsföretag år 1940. Detta dikningsföretag ska hanteras och eventuellt omprövas hos
Mark- och miljödomstolen.

Utdrag ur gällande markavvattningsföretag med plangränsen markerad
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Gällande detaljplan
Området är planlagt idag. För det aktuella planområdet gäller detaljplan, akt nr.
1780K-64-1977, som anger område för allmänt ändamål och park. Den nu aktuella
delen av området är i gällande plan benämnd som park och gata.

Gällande detaljplaner med planområdet markerat

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2016 (§21) att stadsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att upprätta ny detaljplanen för del av fastigheten Eriksberg 1:1.

Förutsättningar och planförslag
Bakgrund
Bakgrunden till framtagandet av denna detaljplan är att Hultsbergsskolan inom fastigheten Bokhyllan 1 behöver en ny idrottshall. I dagsläget bedrivs idrottsundervisningen i en idrottshall som har en begränsad storlek och är i dåligt skick. Olika lösningar på ny lokal har undersökts. Kvarstående alternativ är den föreslagna lokaliseringen inom del av fastigheten Eriksberg 1:1 i anslutning till skolans södra sida. I
samband med nybyggnation av en idrottshall i det aktuella läget kan även trafiklogistiken med personalparkering, hämtning och lämning av barn lösas på ett bättre
sätt istället för det som idag sker på Nils Holgerssons väg.
Plandata
Planområdet omfattar ett ca 3.5 ha stort område och fastigheten ägs av Karlstads
kommun.
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Översiktskarta med planområdet inringat

Planområde och angränsande områden
Planändringen omfattar en del av fastigheten Eriksberg 1;1 och en mindre del av
fastigheten Bokhyllan 1 samt en del av Nils Holgerssons väg. Planområdet avgränsas av skolan i norr, Nils Holgerssons väg i väster, Körkarlsvägen i söder samt av
en skogsdunge i övrigt.

Planområdet med angränsande fastigheter

Markanvändning
Planområdet består av ett mindre lövträdsdominerat parti mot väster och blandskog
med björk, gran, asp och tall i övrigt. Det aktuella området används delvis av skolelever.
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Planförslag
Planen skapar möjlighet att uppföra byggnad för idrottsändamål. Den planerade idrottshallen, som föranlett denna detaljplan, är tänkt att under dagtid användas för
skolans idrottsträning och kvällstid hyras ut till idrottsföreningar. På plankartan regleras markanvändningen med beteckningen [R]. Omfattningen begränsas med en
planbestämmelse till 2000 m2 byggnadsarea (e). Den troliga storleken blir ungefär
50 x 32 meter. Exploateringstalet (e) är den totala byggnadsarea BYA, inklusive
själva hallen, kök, idrottshall, förråd, omklädningsrum, duschrum osv. All prickmark inom planområdet är tillåten för både cykel- och bilparkering så att parkering
på intilliggande gator undviks. För att parkeringsytorna inte ska bli dominerande
bör de delas upp i mindre enheter omgärdade med mycket grönska.
Väster om den planerade hallen finns också utrymme att skapa ytor för andra aktiviteter (lek/utegym mm). I området öster och söder om den planerade hallen medges natur [NATUR] som bekräftar gällande förhållande i planen.
Gestaltning, placering, utformning
Planområdet kommer utgöra en del av Hultsbergsskolans bebyggelse samt skolmiljö. Utformningen av idrottshallen bör därför utformas så att den samspelar med
skolbyggnaden och den miljö som tillhör skolan. Detta gäller såväl val av material,
placering, formspråk samt orientering av huvudingången norrut mot skolan. Eftersom samspel kan se ut på många olika sätt regleras dock endast högsta byggnadshöjd [9 meter] samt bevarande av naturmiljön runtomkring tillkommande
byggnad med planbestämmelser naturmark. Direkt norr om planerade idrottshallen
förutsätter planen en gemensam yta för gående, cyklister, cykelparkering, lämning
och hämtning av barn till skolan. Ytan ska vara bilfri och gestaltas på ett sätt som
bidrar till att skolbarn kan ta sig själva till skolan.

Illustrationsbild som visar föreslagen idrottshall

Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Längs planområdet passerar både Nils Holgerssons väg och Körkarlsvägen. Trafikflödet på Körkarlsväg är drygt 4000 f/d medan på Nils Holgerssons väg bedöms det
vara ca 500 f/d. Miljön längs Nils Holgerssons väg karakteriseras av en bred gata
med en grönremsa på ena sidan. Idag tillåts kanstensparkeringar på båda sidorna av
Nils Holgerssons väg.
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Planförslag
Planen förutsätter att en del av Nils Holgerssons väg, avsnittet mellan Lill Ingmars
väg och Körkarlsväg, flyttas österut och bildar tillsammans med Skutbergsvägen
och Körkarlsvägen en fyrvägkorsning. Den nya korsningen förutsätts att få en trafiklösning i form av cirkulationsplats. Angöring till idrottshallen ska anordnas via
Nils Holgerssons väg på ett avstånd av ca 20 meter från Lill Ingmars väg.
Trafiksäkerhet
Området mellan Hultsbergsskolan och planområdet utgör en tidvis otrygg trafikmiljö. Trafiklogistiken, hämtning och lämning av elever till skolan sker på Nils
Holgerssons väg utanför skoltomten. Detta ger upphov till en relativt hög trafikering, i en miljö där utrymmet framför allt vintertid är begränsad och som många
unga rör sig på.
Planförslag
I samband med planarbetet har trafiksäkerhetsfrågan diskuterats och skisser tagits
fram för att förbättra trafiksituationen på platsen. De åtgärder som planen förutsätter handlar framförallt om att separera biltrafik respektive gående, hämtning och
lämning av barnen samt gång- och cykeltrafik. Detta ske genom att angöra de respektive trafikslagen från olika riktningar, samt genom att inte leda in biltrafiken
längre än nödvändigt (se illustration nedan). Dessutom förutsätter planen att lämning och hämtning av barn till skolan och personalparkering till skolan och idrottshallen ska ske på kvartersmark. Andra åtgärder som planen förutsätter handlar om
att utforma den nya vägkorsningen Nils Holgerssons väg - Skutbergsvägen - Körkarlsvägen som cirkulationsplats. Den föreslagna trafiksäkerhetsåtgärden bedöms
vara en hållbar trafiklösning för idrottshallen, skolan, bostadsbebyggelse och framtids verksamhetsområde på Eriksberg.

En bilfri yta mellan skolan och idrottshallen för hämtning och lämning av barn, cyklister och gående

Bilparkering
Grundprincipen gällande parkering är att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt
eget parkeringsbehov inom fastigheten. Enligt den nya godkända parkeringsnormen ska i samband med planläggning, parkeringsbehovet för bl.a. idrottshall utredas särskilt.
Planförslag
Kommunen har i samband med planarbetet för idrottshallen utrett bilparkeringen.
Utifrån hur parkering för tidigare byggda idrottshallar ordnats och hur den nya anläggningen kommer att användas under olika tider (dagtid, kvällstid och helger)
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bedöms lämpligt bilparkeringsbehov ligga på runt 35 p-platser per 1000 m2 i BTA
inklusive handikapparkering. Detta innebär ett behov av maximalt 70 parkeringsplatser för den planerade idrottshallen. Inom planområdet på den prickade marken
finns möjlighet att anordna parkering. Den föreslagna parkeringsytan ska samnyttjas av skolan som personalparkering.
Cykelparkering
I kommunens gällande parkeringsnorm hänvisar behovet av cykelparkering till en
särskild utredning som ska tas fram under planläggningen.
Planförslag
Vad gäller cykelparkering bedöms ett behov av 0,2-0,6 cykelparkeringsplatser per
besökare. Utifrån de skisser som presenterats under planprocessen innebär detta ett
behov av cirka 20-60 cykelparkeringsplatser. Under dagtid påverkas dock inte cykelparkeringsbehovet av idrottshallens tillkomst eftersom den då är kopplad till
skolverksamheten där eleverna redan har cykelparkeringsplatser. Även utanför
skoltid, när hallen hyrs ut till föreningar, kan skolans cykelparkeringar nyttas. Genom att på detta sätt samnyttja är det möjligt att hålla nere antalet cykelparkeringsplatser i anslutning till idrottshallen. Cykelparkeringar får vara väderskyddade med
skärmtak.
Gång- och cykeltrafik
Stomnät för gång- och cykelstråket från stadsdelen Henstad går genom planområdet, längs Körkarlsvägen och vidare österut mot centrum. Ca 200 meter norr om
planområdet går också huvudnät som kan användas för resor till och från planområdet. Planen omfattar också en gc-väg som kommer från villabebyggelsen inom
stadsdelen Hultsberg.
Planförslag
Planen bekräftar den befintliga gång- och cykelvägen (gc-väg) som berör planområdet.

Föreslagna gc-vägar inom planområdet i förhållande till cykelstråket - stomnät och huvudnät

Kollektivtrafik
Drygt 350 meter från den planerade idrottshallen finns ett hållplatsläge för den lokala kollektivtrafiken. Direkt söder om plangränsen, på Körkarlsvägen finns en
hållplats för Värmlandstrafik. Här går dagtid buss nr. 803 Karlstad – Mellerudstorp
- Edsvalla tre gånger per dag.
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Planförslag
Planen föreslår att i framtiden, när Karlstadsstråket byggs ut, ska idrottshallen få en
egen busslinje som ansluter till Karlstadsstråket. Dessutom pågår planarbete med
Eriksbergs verksamhetsområde och när verksamhetsområdet byggs ut, bör en ny
busslinje dras dit via Hultsbergsskolan.
Tillgänglighet
Boverkets byggregler, BBR, anger att huvudentréer till publika lokaler ska placeras
och utformas så att de är tillgängliga och användbara. Krav ställs också på att de
tillgängliga entréerna ska vara lätta att upptäcka. Vad gäller handikapparkering
anger BBR att en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25
meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler.
Planförslag
BBR kravet ska uppfyllas i samband med bygglov.

Mark och geoteknik
Grundläggning och geoteknikförhållande
Inga geotekniska undersökningar har utförts. Enligt kommunens jordartskara, där
byggrätten för idrottshallen medges, består marken till största delen av berg i dagen
eller berg med tunt jordtäcke. Resten av planområdet varierar mellan morän, sand
och silt.
Planförslag
En ordentlig grundundersökning kommer att krävas i samband med bygglovsprövning.
Radon
Planförslag
En radonmätning ska utföras i samband med prövning av bygglov.
Växtlighet och natur
Det aktuella området består av obebyggd mark som är planlagd som park. Naturmarken består i huvudsak av ett mer öppet och lövdominerat parti mot Nils Holgerssons väg och blandskog med björk, gran, asp och tall i övrigt. I skogsområdets
östra del finns en liten höjd med berg i dagen och en grov asp med ca 60 cm i
brösthöjdsdiameter. Gamla och grova aspar har höga naturvärden.
Planförslag
Ambitionen bör vara att spara så mycket skog och träd i planområdet som möjligt.
Planen förutsätter att den grova aspen tillsammans med den lilla kullen/höjden sparas genom planbestämmelsen [NATUR].

Tekniska system
Vatten och avlopp
Planområdet ligger innanför kommunens allmänna verksamhetsområde för VA.
Befintligt ledningsstråk för vatten och spillvatten går rakt genom planområdet.
Inom planområdet finns idag en pumpstation för vatten och avlopp. Planerad bebyggelse kan med fördel anslutas till dessa ledningar.
Planförslag
Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Vid anslutning
från exploateringen mot huvudledningar bedöms inte att det krävs förstärkningar av
nätet. De befintliga VA-ledningar som berör planändringen och hamnar på kvar-
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tersmark förutsätts att skyddas genom ett u-område, betecknad med (u) i plankartan. Befintlig pumpstation får en bekräftelse inom planområdet med beteckningen
[E].
Dricksvatten
Fastigheten försörjs idag med dricksvatten genom anslutningspunkt i sydvästra sidan av planområdet.
Planförslag
-.
Dagvatten
Genom planområdet och i samma stråk som vatten- och spillvattenledningarna ligger även en dagvattenledning som avvattnar områden norr om planområdet. Denna
dagvattenledning korsar Körkarlsvägen och mynnar ut i befintligt dike söder om
vägen.
Planförslag
Eftersom kapaciteten i befintlig ledning är begränsad och exploateringen upptar
mark som inte är ianspråktagen, ska dagvatten inom kvartersmark fördröjas innan
vidare avledning till denna ledning. För att erhålla erforderlig reducering av dagvattenflödet från planerad exploatering måste flödet reduceras med 50 %. Detta innebär att man måste anlägga fördröjningsmagasin inom fastigheten. Magasin kan
vara öppna eller underjordiska. Magasinets eller magasinens storlek beror på hur
stor hårdgjord yta (asfalt- och takyta) som anläggs inom fastigheten. En 50% flödesfördröjning för ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 10 minuter, genererar ett erforderligt magasin med en effektiv volym av
75 m3 per hektar hårdgjord yta.
Dagvatten extremregn
Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn.
Planförslag
Marken inom planområdet måste höjdsättas så att dagvatten från ett extremregn
fritt kan ytavledas mot planområdets södra gräns.
Flödesstråk
En översiktlig skyfallsanalys har gjorts för planområdet och omkringliggande områden. Vid denna analys konstateras att ett flödesstråk från öster går genom planområdet.
Planförslag
Marken inom planområdet måste höjdsättas så att vatten i flödesstråket kan rinna
fritt mot befintlig lågpunkt vid Körkarlsvägen och inte översvämma föreslagen bebyggelse.
Värme
Fjärrvärme är utbyggt i området.
Planförslag
Ny skolbyggnad förutsätts att värmas upp och anslutas till fjärrvärmeledningar som
finns i Nils Holgerssons väg.
El- och stadsnät
El- och stadsnät finns redan utbyggt i området. Karlstads El & Stadsnät AB har
kablar inom planområdet.
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Planförslag
Idrottshallen förutsätts att anslutas till El- och stadsnätet. En del av elledningarna
berör planen. De berörda ledningarna skyddas i planen genom ett u-område på
prickmark ”mark för inte förses med byggnad dvs. ej byggbar mark”, betecknad
med (u) i plankartan. Flytt av ledningar förutsätts att bekostas av den part som initierar åtgärden.
Telekablar
TeliaSonera Skanova har markförlagda teleanläggningar inom planområdet.
Planförslag
De teleledningar som berör planen och hamnar på kvartersmark skyddas i planen
genom ett u-område på prickmark ”mark för inte förses med byggnad dvs. ej byggbar mark”, betecknad med (u) i plankartan. Flytt av ledningar förutsätts att bekostas av den part som initierar åtgärden.
Avfallshantering
Ett soprum för avfallshantering finns idag i anslutning till Hultsbergsskolan.
Planförslag

Planen förutsätter att eftersom avfallshanteringen blir så liten hänvisas till projektering.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Marknivåer inom planområdet ligger mellan +51.00 och 53.00 meter över havet
(RH2000). Vägarna in till planområdet ligger på ungefär samma höjd. Stigande
vatten anger +46.87 för en 200- årsnivå i Vänern.
Planförslag
Planområdet ligger högre än översvämningsnivån och berörs därför inte av översvämningsrisker från Vänern.
Vattenkvalitet - MKN vatten
Planen berör sekundär och tertiär skyddszon för Kattfjordens vattentäkt. Vattenförekomstens (Vänern-Kattfjorden) ekologiska status bedöms vara måttlig. Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status. Gränsvärdet för kvicksilver
och (PBDE) eller bromerade flamskyddsmedel som det också kallas överskrider
gränsvärdet. Grundvattenförekomstens (Sörmon) nuvarande status är god. Miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten är god för kemisk status och kvantitativ status.
Planförslag
Dagvatten från exploateringen förutsätts att det ska fördröjas och infiltreras dels
genom sedumtak och dels genom ett öppet dagvattensystem. Lokal omhändertagande har en rengöring och ekologisk funktion, varför det inte bedöms att miljökvalitetsnormerna för vatten försämras. (I övrigt se konsekvenser av planförslaget
under rubriken MKN vattenkonsekvenser).
Brand och räddningstjänstfrågor
Exploateringen nås med räddningstjänstens fordon från omgivande gator och ytor.
Åtkomst för räddningstjänst och utformning av brandskydd och utrymningsvägar
blir fastlagda i kommande bygglov då byggnaden ska dimensioneras utifrån kraven
i BBR. Framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i
projekteringen.
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Markföroreningar
Det finns inga uppgifter eller någon kännedom om att marken skulle kunna vara
påverkad av föroreningar från någon tidigare verksamhet och inte heller någon
uppgift i kommunens databaser gällande förorenad mark.
Planförslag
Trafikbuller
Med tanke på att Körkarlsvägen trafikeras av ca 4000 f/d kan planområdet komma
att påverkas av buller framför allt från biltrafik från vägen. Ingen bullerkartläggning är utförd. Idrottshallen kommer att ligga på ett avstånd av ca 70 meter från
Körkarlsvägens närmaste vägkant. Förordningen SFS (2015:216) om riktvärden för
trafikbuller (utomhusnivå vid fasad) innebär endast riktvärde för bostäder dock ej
idrottshall. Bullerkraven inomhus ”om det behövs” är en bygglovsfråga som kommer att behandlas enligt BBR i bygglovsskedet.
Under vissa tider framför allt under helger tex. när det anordnas turneringar kan det
förväntas att idrottshallen generar lite mer biltrafik än det gör i dagens idrottshall.
Förändringen i trafikmängden bedöms vara liten och det bedöms inte medföra
märkbart ökade bullerstörningar för omgivningen.
Hälso- och trafikkonsekvenser redovisas också under avsnittet ”Konsekvenser”
Planförslag
Planen förutsätter att idrottshallen ska utformas så att spridning av störande ljud
begränsas. BBR:s regler om inomhusbuller ska uppfyllas.

Folkhälsa
Trygghet
Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i staden utan att uppleva sociala eller fysiska
begränsningar. Ett område där det finns människor och ”ögon” som ser vad som
händer upplevs oftast tryggare än ett folktomt område. Flera gång- och cykelvägar
korsar planområdet och bidrar till en öppenhet och möjlighet till vägval. Dessa bidrar till en ökad upplevd trygghet. Det aktuella området kan uppfattas som otryggt
under kvällstid, när skolan avlutar sin verksamhet.
Planförslag
En idrottshall som får hyras ut och användas av tex. idrottsföreningar efter skoltid/kvällstid och helger innebär att fler kan vistas i närområdet under större delen
av dygnet. Detta medför att det aktuella området blir mer tryggt först och främst
under kvällstid. En tryggare upplevelse kan skapas med tillfredsställande belysning
på parkeringsytor, gång- och cykelvägar och runt entréer.
Jämställdhet
Det finns inom området tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, vilket
är viktiga jämställdhetsvillkor vid planering av ett område.
Tillgänglighet
Möjligheten att nå området med många olika trafikslag och områdets plana topografi gör det lättillgängligt för rörelsehindrade personer.
Planförslag
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet
för funktionshindrade beaktats. Kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses och avgöras i samband med bygg- och markprojekteringen och vid kommande bygglovsprövning.

Detaljplan för del av fastigheten Eriksberg 1:1

Planbeskrivning

15

Barnperspektiv
Generellt används idrottshallen av unga vuxna och barn.
Planförslag
Förslaget innebär i princip ett bilfritt område med flera publika gc-stråk. Detta ökar
barns möjlighet att röra sig fritt inom planområdet. Den befintliga grönytan sparas
och förutsätts att vara park. Grönskan har stor betydelse för barns välbefinnande
och utveckling. Den nya idrottshallen kommer att användas under olika tider och
olika säsonger tex inomhussport vilket är bra för barnens hälsa.
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Genomförandebeskrivning
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen

Lantmäterimyndigheten
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Miljöförvaltningen

Detaljplanearbete, bygglov och
bygganmälan, grundkarta, nybyggnadskarta.
Fastighetsbildning.
Upprätta anslutningspunkter för
vatten, spillvatten och dagvatten,
ombyggnader inom allmän plats.
Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap för allmän plats
Karlstads kommun är huvudman för allmän platsmark. Genomförandet av detaljplanen sker på initiativ av lokalförsörjningen på teknik- och fastighetsförvaltningen.
Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen.
Anmälan och tillstånd
Schaktarbete i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till miljönämnden innan schaktarbetet påbörjas. I dagsläget finns ingen kännedom om föroreningar inom planområdet.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Planen innebär att fastigheten Bokhyllan 1 - skoltomten kommer att utökas med
mark från fastigheten Eriksberg 1:1 som berör planen. När planen vunnit laga kraft
ska teknik- och fastighetsförvaltningen ansöka hos lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning och eventuellt bildande av ledningsrätt.
Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten omfattar planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella planområdet ska skattefinansieras genom investeringsbidrag.
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Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband
med bygglov eller bygganmälan. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet.
Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt gällande taxa
vid den aktuella tidpunkten.
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Konsekvenser av planförslaget
Miljöbedömning
Behovsbedömning gjordes i oktober 2016. Slutsatsen blev att ett genomförande av
detaljplanen för del av fastigheten Eriksberg 1:1 inom Hultsberg inte kan medföra
betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och
andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL erfordras ej.
Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen av planens genomförande för
dagvatten ska ingå i planbeskrivningen.
Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur,
samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna
främst handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens
ekonomi. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.
Miljökvalitetsnorm
Vid framtagande av denna detaljplan har stadsbyggnadsförvaltningen gjort en
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3
och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden mm. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
MKN vatten konsekvenser – Kattfjordens vattentäkt
Exploateringen förutsätter att planerade idrottshallen ska anslutas till det kommunala va-nätet. Dagvattenflödet ut från området får enligt kommunens va-enhet inte
överstiga vilket ställer kravet på omhändertagande av dagvattnet. Föroreningsbelastningen om det uppkommer, bedöms kunna upptas genom exempelvis infiltration. Genomförande av planen bedöms därför inte medföras någon risk att MKN
vatten för kattfjordens vattentäkt försämras.
Sociala konsekvenser
Planen innebär att den jungfruliga marken (skogsmarken) kommer att ersättas med
en idrottshall vilket medför nya upplåtelseformer. Bättre fysiska kopplingar mellan
planområdet och omgivande skolverksamhet ökar det sociala utbytet och minskar
barriärerna. Det kommer att finnas människor i området under dagtid och kvällstid,
vilket är positivt för det sociala livet.
Ekonomiska konsekvenser
Planen bedöms inte medföra några konsekvenser för kommunens ekonomi.
Landskapsbild/stadsbild konsekvenser
Genom att planen tar i anspråk en del av blandskogsmarken längs Körkarlsvägen
blir konsekvenserna för naturmiljön att en del av den skogsmarken kommer att ersättas med en idrottshall och ytor för parkering. Exploateringsområdet som tas i anspråk innehåller inga höga naturvärden.
Den förslagna idrottshallen kommer att bestå av en huskropp med 9 ca meters höjd,
lika hög som skolbyggnadens norra del, vilket gör att konsekvensen för stadsbilden
och stadssiluetten inte blir märkbar.
Trafikkonsekvenser
Planen kan innebära lite ökat antal trafikrörelser på platsen. Dock kommer merparten av dessa ske kvällstid i och med att lokalerna dagtid kommer användas för skolan som träningshall. Med en förändrad utformning av platsen, i enlighet med plan-
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förslaget som beskrivits i sidorna 8-10 ovan, kan trafiksituationen på Nils Holgerssons väg förbättras jämfört med den som råder idag.
Dagvattenkonsekvenser
Dagvattenavrinningen från området kommer att påverkas av exploateringen. Avrinningen påskyndas genom att ytor bebyggds och hårdgörs. I samband med planarbetet har VA-enheten på Karlstads kommun undersökt förutsättningar för dagvattenhantering vilket visar att en del av dagvattnet som tillkommer på grund av exploateringen måste magasineras och fördröjas tills erforderlig kapacitet finns i dagvattenledningen för att avleda vattnet.
Hälsokonsekvenser
Buller
Planen förutsätter att personalparkering, lämning och hämtning av barn flyttas vilket innebär en förbättring av bullernivå på stora delar av Nils Holgerssons väg.
Eventuella förändringarna i trafikmängden på södra sidan av Nils Holgerssons väg
är ganska liten och bedöms inte att påverka bullernivån för kringliggande bebyggelse.
Luftkvalitet
Förändringarna i trafikflödet i närområdet genom planförslaget är liten och bedöms
inte ge påvisbara förändringar i luftkvaliteten.

