
UTLÅTANDE
detaljplan för Hybelejen 16, 

inom Herrhagen, Karlstads kommun

INLEDNING
Detta utlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen 
samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av syn-
punkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 5 kap. Där samråd, en-
ligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan hölls mellan 17 juni till 30 augusti 2019. Planför-
slaget var utställt för granskning mellan 20 augusti och 25 september 2020. Förslag till ny detaljplan 
skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastig-
hetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit del av planförslaget. 
Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida under samråds- och granskningstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv 
stil.

Ställningstagande
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. 

Planhandlingarna har justerats med anledning av inkomna synpunkter och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen är färdig för antagande.

Kvarstående synpunkter
Det finns kvarstående synpunkter på planförslaget enligt lista:
- Boende på Fahlgrensgatan
- Boende på Filaregatan



INKOMNA YTTRANDEN

Länsstyrelsen
Buller  
Enligt bullerutredningen kan lägenheter mindre än 35 kvm tillåtas mot Verkstadsgatan. Länssty-
relsen anser efter närmare studier av bullerutredningen att planbestämmelsen fungerar bättre om 
precisering ”mot Verkstadsgatan” tas bort. Bullervärden på delar av den nordöstra långsidan av fö-
reslagen bebyggelse ligger precis på gränsen i bullerutredningen. Med hänsyn till det och att 55 dBA 
understigs på en mycket begränsad del av fasadytan i förslaget kan behov av lägenheter mindre än 
35 kvm inte uteslutas även på långsidan. Länsstyrelsen är dock medveten om att plankartan tillåter 
en annan utformning och placering av byggnader än vad idéskisserna i planbeskrivningen visar.  

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar: Bullerutredningen visar att 60 dBA ekvivalent nivå överskrids bara på gavlarna mot Verkstadsga-
tan. Därför är planbestämmelsen formulerad som den är. Det finns inget i planen som hindrar att det blir mindre 
lägenheter på fler ställen. Med stöd i bullerutredningen finns det dock inget motiv att formulera om planbestämmelsen.

Trafikverket
Ärendet berör indirekt Värmlandsbanan, bandel 382, där Trafikverket är infrastrukturhållare. Värm-
landsbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Banan är högt 
belastad vilket resulterat i åtgärder för att öka kapacitet. Planerade bostäder föreslås i fyra huskrop-
par om fem våningsplan som ligger cirka 70 meter från banan. 

Området påverkas av buller från bland annat Värmlandsbanan. Bullerutredningen anger att vid  
fasader vid gavlarna mot Verkstadsgatan överskrids bullernivåerna och man kan få svårt att klara sk 
tystare sida (55 dBA ekv) varför planen föreslår små lägenheter här. I plankarta anges att bostäder 
mindre än 35 kvm placeras mot Verkstadsgatan alt hälften av rummen är vända mot tyst sida. Detta 
bör då kompletteras med bestämmelse om maxnivåer nattetid för att ge en fullständig bild av bul-
lerkraven. Generellt bedömer Trafikverket att då specifika bullerreducerande åtgärder krävs för att 
klara bullerriktvärden behöver dessa regleras i plankarta. 

Kommentar: Bullerförordningens rekommendationer gäller. Bestämmelsen syftar till att styra utformningen av 
bostäderna så att kraven kan klaras. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det är lämpligt att skriva in hela 
bullerförordningen på plankartan. Den formulering som redan finns på plankartan bedöms räcka att styra utform-
ningen av bostäderna så en bra bullermiljö kan skapas.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Inga av lantmäterimyndighetens 
synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda. 

Synpunkter från samrådet: 
Baskartan ska uppdateras, den är från 2018-10-23. I genomförandebeskrivningen under Fastighets-
rättsliga frågor skall det stå att ”Fastighetsbildning kan komma att ske i enlighet med plankartans 
gränser”, inte fastighetsreglering. Eventuellt behöver plankartan kompletteras med P om det i fram-
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tiden skall vara möjligt att avstycka parkeringen som en 3D-fastighet. I övrigt har lantmäterimyndig-
heten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att erinra.

Kommantar: Planhandlingarna justeras. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Under samrådet uttryckte kultur- och fritidsnämnden oro för parkeringssituationen i området runt 
Gjutaren. Den oron kvarstår efter samrådet och kultur- och fritidsnämnden vill fortsatt framhålla 
vikten av en hållbar lösning inom närområdet.

Kommentar: Fastighetsägaren ska klara sin parkeringsbehov inom fastigheten. Förhoppningen är att detta ska täcka 
det faktiska behovet och inte innebära en ökad belastning på omgivande befintliga parkeringsplatser.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra förutom nedanstående synpunkt: - Hus inom planområdet med 3 eller fler våningar 
kan komma att behöva egen tryckhöjning av vatten för att högt belägna lägenheter ska erhålla erfor-
derligt vattentryck.

Kommantar: Planhandlingarna justeras.

Miljönämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för kv Hybelejen 16. 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 bara delvis beaktat dessa synpunkter. Miljönämnden 
vill därför trycka lite extra på följande frågor/punkter: 

Gång- och cykelvägar 
I planbeskrivningen beskrivs att gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i omgivningen. Detta stäm-
mar bara till viss del. Verkstadsgatan är trång och det är svårt för cyklister att ta sig fram på ett 
säkert sätt. Miljöförvaltningen föreslår att en bredare trottoar med möjlighet för cykeltrafik anläggs, 
förslagsvis på gatans östra sida.

Cykelparkering 
Ytor för cykelparkering bör kompletteras till planbeskrivningen och bör följa kommunens par-
keringsnorm. Helst bör det finnas bra parkeringsmöjligheter för cyklar i garaget, där det även ska 
finnas god plats för cykelkärror, lastcyklar etc samt gärna plats för enklare cykelunderhåll.

Avfall 
Avfallsutrymmen bör dimensioneras för framtida bostadsnära insamling av förpackningar och tid-
ningar samt utrymmen för delning och återbruk. Underjordslösningar bör övervägas.

Energi 
Utan att ställa krav är det möjligt att upplysa om möjlighet till hållbarhetstänk i planbeskrivningen, 
till exempel vad gäller energieffektivitet samt att utnyttja taken för solkraft.

Kommentar: Projektet i sig genererar inte ett behov av separat cykelbana på Verkstadsgatan. Ev behov av komplet-
tering av cykelstråk bedöms i samband med andra mer övergripande arbeten kring cykelplanering.
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Karlstads Parkerings AB
Det befintliga parkeringsdäcket i två plan omfattar totalt 145 parkeringsplatser och försörjer i dags-
läget befintlig byggnations parkeringsnorm samt ger utrymme för ytterligare 62 parkeringsplatser 
att nyttjas av andra. Planförslaget föreslår att det befintliga parkeringsgaraget rivs och ersätts med 
ett nytt. I samband med detta minskar antalet parkeringsplatser till 113. Detta räcker inte till för att 
uppfylla parkeringsnormen för de befintliga bostäderna och de tillkommande. Differensen mellan 
de 113 parkeringsplatser som kan byggas och det egentliga kravet från parkeringsnormen på 125 
platser kan eventuellt lösas genom en så kallad grön resplan. 

De upp till 62 parkörer som i dagsläget använder parkeringsdäcket, men inte ingår i de fastigheter 
vars parkeringsnorm det nya parkeringsgaraget ska uppfylla, riskerar att bli utan parkeringsplats helt 
då dessa platser inte finns med i beräkningarna för det nya parkeringshuset. Genom inventering 
av beläggningsgrader på gatumarksparkeringar har bolaget bra kunskap om nuvarande parkerings-
situation i staden. Bolaget kan konstatera att gator omkringliggande planområdet har en mycket 
hög beläggningsgrad, närmare 95% under dagtid. Utrymme för att på gatan kunna ta emot de bilar 
som inte längre kan nyttja parkeringsdäcket bedöms inte finnas. Detta kommer att resultera i mer 
söktrafik för att finna en parkeringsplats. Beläggningsgraderna avser förhållanden innan utbrottet 
av Covid -19. Utifrån resonemanget om beläggningsgrader och detaljplanen för kvarteret Hybelejen 
16 vill Karlstads Parkerings AB lämna följande yttrande på planförslaget för kvarteret Hybelejen 16 
inom Herrhagen i Karlstad.

Planförslaget innebär att de parkeringsplatser på fastigheten Hybelejen 16 som idag är tillgängliga 
för andra än de boende, kommer att försvinna. Bolaget tycker att detta är en olycklig utveckling för 
området. Bolaget anser därför att kommunen bör tydliggöra behovet av att en parkeringsanläggning 
av den storleken som planeras för Hybelejen 16 bör kunna samutnyttjas av olika parkörers behov 
över dygnet.

Bolaget anser att detaljplanen behöver tydliggöra behovet av grön resplan för fastigheten för att 
skillnaden mellan de 113 parkeringsplatser som kan byggas i ett garage under byggnaderna ska 
kunna godtas i stället för de 125 platser som parkeringsnormen ger.

Enligt planförslaget ger befintlig bebyggelse ett bilplatsbehov enligt gällande norm på 83 platser och 
för planerade nya bostäder ett behov av 43 platser. Totalt behov beskrivs som 125 platser. Rättning 
bör göras så det totala antalet behovet av parkeringsplatser blir matematiskt korrekt.

Kommentar: Fastighetsägaren ska klara sin parkeringsbehov inom fastigheten. Enligt uppgift från fastighetsägaren 
finns idag vakanser i parkeringsdäcket. Det är alltså inte säkert att planförslaget innebär att ytterligare parkering 
behöver lösas på gatumark. Räknefel rättas till - befintligt behov ska vara 82 platser.

Region Värmland kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i området utgörs av baslinje 8 med 20 min trafik in till Karlstad Centrum, samt 
centrumlinje 11 med 45 min frekvens. 

Förväntat resande kopplas till befintlig hållplats vid Nöjesfabriken. Hållplatsen förbinds med 
planområdet via befintlig trottoar inom bekvämt gångavstånd, ca 200m. Hållplatsen saknar dock 
tillgänglighetsanpassning och väderskydd för resenärer. Trafikutbudet har god kapacitet att möta 
efterfrågan.

Inom den närmaste tiden planeras inga förändringar i trafiken. En förbättrad hållplatsstandard med 
tillgänglighetsanpassning och väderskydd är önskvärd för ökad bekvämlighet och attraktivitet.
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Utredningen av nya Karlstadstråket kan på sikt innebära vissa anpassningar av dagens linjesträck-
ningar för tätortstrafiken, men vi bedömer att aktuellt förslag till detaljplan ligger väl i linje med 
befintlig kollektivtrafik samt nuvarande planer för framtiden.

Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. Är viktiga faktorer för resan-
deutvecklingen. Planförslaget med 70-talet nya bostäder stärker resandeunderlaget i framtiden och 
möjligheterna att bemöta den utvecklingen.

Kommentar: Noteras

Handikappföreningarna Karlstad
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av 
detaljplanen för Hybelejen 16 inom Herrhagen. I ovanstående ärende har Tillgänglighetsgruppen 
förhoppningen att både projektör och bygglovsgranskare läser samrådsredogörelsen:

Kommentar: Noteras.

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 ar-
betsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver ut-
delningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling 
vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder 
till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Noteras.

Sakägare

Boende Filaregatan 2B
Vi flyttade till Filaregatan 2 B år 2011 och anledningen till att vi valde just den här lägenheten var att 
vi älskade läget. Det är inte för tätt mellan husen och utsikten över stan, som vi njuter av varje dag, 
vill vi inte förlora. Vi har en balkong som får kvällssol och den vill vi fortsätta få njuta av. Utsikten 
och kvällssolen kommer vi förlora om det byggs utanför oss. De ritningar som visar hur solen rör 
sig visar endast till kl 16.00, efter det klockslaget är det som vi har kvällssolen på vår balkong och 
byggnaden kommer att dölja solen för oss efter den tiden. Utsikten över stan kommer i stort sett att 
försvinna. Om vi ville bo i ett tätbebyggt bostadsområde hade vi valt att bo i centrum eller nåt av de 
andra tätbebygda stadsdelarna. Herrhagen för oss är en gammal charmigt stadsdel som för oss be-
tyder närhet till stan utan att behöva bo tätt och i ”smeten”. Som många andra undrar vi också över 
parkeringssituationen. Vi har släktingar och vänner som i dagsläget har svårt att hitta parkering när 
de hälsar på oss och hur kommer det att bli om det byggs ca 70 st nya lägenheter. Vi själva har valt 
bort bil, just för att vi valde att bo där vi kan gå till våra jobb. Vi har förståelse för att det behövs 
fler bostäder i Karlstad, men kan inte förstå varför det ska byggas så att det ”förstör” för de boende 
som redan finns på det området. Herrhagen är inte centrum och vi hoppas och önskar att det får 
förbli en stadsdel där det inte är tätbebyggt och får behålla sin gamla charm.
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Kommentar: Herrhagen är centralt beläget i Karlstad och planerat som en traditionell rutnätsstad. Den föreslagna 
bebyggelsen är ett sätt att bygga vidare på stadsdelens tradition och kvaliteer. Att bygga staden tät och nyttja redan 
gjorda investeringar i kommunal infrastruktur ett hållbart sätt att bygga som också bidrar till ett hållbart resande då 
resande med andra färdsätt än bil stimuleras. Stadens täthet ger också nackdelar eller kvalitéer beroende på hur man 
ser det, som skuggning, insyn, liv, rörelse och trafik. Kompletteringen med nya hus i kv Hybelejen bedöms var ett 
lämpligt sätt att förtäta staden och att de nackdelar som detta ger för omgivande bostäder bedöms som rimliga. 

Boende Filaregatan 2B
Som tidigare skrivet så ser jag detta som ett stort problem, vi berörs indirekt i närliggande fastighe-
ter. Inte bara ljudmässigt då vi har ett dagis precis under vår fastighet utan även kommer att störas 
av ombyggnationen av järnvägen utmed vårt boende. Förstår att nya bostäder måste kunna byggas 
men då får det anordnas med förmån för de berörda i närområdet. Exempelvis med subventioner 
på hyra eller hyresfria månader under byggnationen konstruktion. Och anordna möte med Hyres-
gästföreningens medlemmar samt uthyrare KBAB innan projektet äger rum.

Har fått en höjning av hyran föregående månad, utan ändring av standarden på bostaden eller 
området, ser inte hur detta skulle rättfärdiga att få en vardag med mer buller och ytterligare ljudni-
våer än vad vi redan måste genomlida. Jag vill uttrycka detta så att det blir klart från hur detta skulle 
påverka hyresgästerna i närliggande fastigheter. Vi skulle även förlora vår parkeringsplats och utsikt 
om detta bygget skulle äga plats, vilket var en av anledningarna till att vi valde just denna hyresrät-
ten.

Kommentar: Störningar under byggskedet hanteras inte i detaljplanen utan löses av byggherren inför genomförandet 
av detaljplanen. Frågorna förs vidare till KBAB.

Övriga

Boende Fahlgrensgatan 9A
Jag har hört och läst om Hybelejen och tänkt att det är roligt när Karlstad växer. Men när jag fick 
reda på av rektorn på min dotters förskola (Balder) att det skulle påverka barnen på Hybelejen så 
kände jag skam. I Karlstads kommun finns det få förskolor som har tillräckligt med plats utom-
hus för sina barn. Jag har turen att mitt barn har så mycket lekutrymme. På Hybelejen har de i det 
minsta laget som det ser ut nu och det vore ett skämt att ta bort lekyta för kommunens framtida 
vuxna invånare. Gudrun Jalalian gör ett fantastiskt jobb i att försöka få planerna för Hybelejen 16 
att revideras för våra minsta och jag tycker ni ska lyssna på henne.

Kommentar:  Under byggskedet kommer verksamheten i förskolan påverkas. Tillfälliga lösningar måste då hittas. 
När allt är färdigställt kommer ytan på skolgården inte att minska och soljusförhållandena inte påverkas dagtid. 

Medverkande tjänsteman
Utlåtandet är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2020 10 07 av 
planchef  Jonas Zetterberg.


