
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Skåre idrottshall, 

del av Ilanda 1:21 inom Skåre, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning av 
synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Skåre idrottshall upprättas med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 5 kap. Samråd enligt PBL 5 kap 11 § hölls mellan den 19 maj och 22 juni 2020. Förslaget till 
ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser, samt till berörda fastighetsä-
gare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen. Detaljplanen har därtill funnits tillgänglig 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida under 
samrådstiden.

STÄLLNINGSTAGANDE
Yttranden har kommit in från 9 instanser/personer. 

Nedan följer en redogörelse för inkomna yttranden. Yttrandena har sammanfattats och kommen-
terats av stadsbyggnadsförvaltningen (kursiv stil). Yttranden utan erinran har inkommit från Kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott, Teknik- och fastighetsnämnden, Ellevio, Trafikverket, Värm-
landstrafik och PostNord.

Planhandlingarna har justerats enligt nedan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att de-
taljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.
• planbeskrivningen justeras avseende förekomsten av en allé samt höjdsättning av mark för 

avledning av vatten vid skyfall, 
• planbeskrivningen kompletteras med att ledningsrätt ska bildas för ledningar inom kvarters-

mark, en redogörelse om kopplingen till Ilanda bytespunkt, samt med en upplysning om att 
radonfrågan ska uppmärksammas.

• plankartan förtydligas vad gäller u-område utmed Rådalsvägen.

INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen
Naturmiljö 
Kommunen har uppmärksammat de alléträd som står inom planområdet längs med Ilandavägen. 
Dessa förläggs inom markanvändning parkmark. Länsstyrelsen förordar att alléns skydd förtydligas 



genom bestämmelse i likhet med bestämmelsen n1 för dungen vid infarten till området, samt en 
upplysning om att trädraden är att betrakta som en allé enligt 7 kap. miljöbalken. Vidare bör plan-
beskrivningen i det avsnitt som har rubriken ”7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotop-
skydd, naturreservat, Natura 2000 mm.” anges att allé finns då den är skyddad enligt detta kapitel.

Kommentar: Planbeskrivningen justeras vad avser förekomsten av en allé. Eftersom allén redan är skyddad enligt 
miljöbalken 7 kap finns ingen anledning att belasta detaljplanen med ytterligare en skyddsbestämmelse.

Gestaltning av bebyggelse 
Planerad idrottshall får ett exponerat läge invid Ilandavägen som är en genomfartsled. På andra 
sidan leden ligger dessutom Ilandaskolan. Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta vikten av god ar-
kitektur för att det politiska målet gestaltad livsmiljö ska nås. I målet lyfts vikten av att det offentliga 
agerar förebildligt, varför Länsstyrelsen i detta sammanhang vill lyfta den möjligheten. Detta skulle 
kunna omsättas till utformningsbestämmelser.

Kommentar: Då den nya hallen inte är knuten till Ilandaskolan ser stadsbyggnadsförvaltningen ingen anledning att 
utformningsmässigt koppla ihop byggnaderna. Något i övrigt som skulle motivera särskilda utformningsbestämmelser 
finns inte. Kommunen har därtill i ett stort antal projekt (t ex Hultsbergshallen, Mariebergshallen, Hagaborgssko-
lan, förskolan Lotsen inom Inre Hamn) visat prov på god och förebildlig utformning av sina egna byggnader.

Översvämning från Klarälven 
Enligt Boverkets riktlinjer för översvämning kan Samhällsfunktioner och bebyggelse av mindre vikt 
tillåtas lokalisering till områden med måttlig sannolikhet för översvämning. Den årliga sannolikheten 
för översvämning bör då vara mindre än 1/200. Länsstyrelsen anser att det i detta fall rör sig om en 
samhällsfunktion av mindre vikt och att en 200-års nivå är godtagbar.

Översvämning till följd av skyfall 
I planbeskrivningen skriver kommunen ”Marken ska höjdsättas så att avrinning av vatten kan ske 
i samband med skyfall.” Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka premisser kommunen 
planerar dimensioneringen. Enligt Boverkets riktlinjer bör samhällsfunktioner och bebyggelse av 
mindre vikt planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelsen tar skada vid översväm-
ning är mindre än 1/100. Detta är alltså samma utgångspunkt som för ny sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktig verksamhet. Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade 
livslängd behöver beaktas.

Kommentar: Byggnaden ska höjdsättas så att den inte skadas vid en vattennivå om +49,5 meter, vilket är drygt en 
halv meter över nuvarande marknivå. Marken gränsar till och lutar mot ett dike som leder bort vatten från fastig-
heten, liksom från närliggande onmråden. Ett skyfall torde därför inte kunna ge högre vattennivå än vad byggnaden 
utformats att klara, varför texten i planbeskrivningen om höjdsättning av marken justeras.

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning. 

Prövningsgrundande synpunkter  
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 
av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgär-
derna kommer att föranleda någon prövning.
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Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt.

Värmlandstrafik
Har inga synpunkter avseende behovet av kollektivtrafikåtgärder.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 

Eventuellt saknas ett u för området som går längsmed Rådalsvägen och prickmarken. Om det är ett 
u-område, räcker bredden som är inritad på plankartan? 

Stycket ”Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut” i genomförandebeskrivningen 
ska kompletteras med att ledningsrätt bör bildas inom kvartersmark. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: Den befintliga ledningen i Rådalsvägen ligger så nära fastighetsgränsen att det kan behöva göras intrång 
i fastigheten om åtgärder på ledningen behövs. Därför har den allra närmaste zonen lagts som u-område. Kartan 
förtydligas.

Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrandet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i arbetsgrupper rörande detaljplanen. 
Både förvaltningens och berörda föreningars synpunkter har tagits med i planbeskrivningen. Kul-
tur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan Skåre ny idrottshall.

Miljönämnden
Byggnation
Det är bra att energifrågan och möjligheten att installera solceller lyfts i planbeskrivningen. För han-
teringen av dagvatten och solinstrålning kan det vara bra att lyfta in gröna tak i beskrivningstexten.  

Gång och cykel 
Idrottshallens placering ger en god tillgänglighet för bussåkande, gående och cyklister som förhopp-
ningsvis upplevs enklare och tryggare för föräldrar än att skjutsa barn med bil. Cykelparkeringarnas 
utformning och placering är viktig så att de blir väderskyddade nära entréerna med bra social över-
vakning. Även lastcyklar behöver troligen kunna parkeras vid idrottshallen. 

I planbeskrivningen saknas ett resonemang hur man förflyttar sig från Ilanda bytespunkt till idrotts-
hallen. Troligen kommer Betongvägen att användas vilket behöver beaktas. Boende på Kvarnvägen 
och de som kommer från grönområdet kopplat till I2-skogen kommer säkert att nå Idrottshallen 
söderifrån via Rådalsvägen vilket behöver beaktas.

Kommentar: Avståndet från Ilanda bytespunkt till idrottshallen är närmare en kilometer, en relativt lång sträcka 
att gå, i en miljö som inte är anpassad för fotgängare. Inga planer finns på att anlägga trottoar/gångbana utmed 
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sträckningen. Avsikten med bytespunkten är att möjliggöra byte från regional busstrafik till stadstrafiken. Stadsbus-
sen har hållplats nära idrottshallen och en gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Ilandavägen för att skapa 
en bra förbindelse till denna hållplats.

En gång- och cykelbana utmed Rådalsvägen från befintlig gc-väg från Kvarnvägen kan vid behov anläggas inom 
naturmarken utan att det strider mot planen.

Planbeskrivningen kompletteras. 

Avfallshantering och transporter 
Det är viktigt att utrymme och läge för avfallshantering ger förutsättningar för en hållbar resurshan-
tering där läge och hantering beaktar såväl besökare och arrangörer som förvaltare och borttran-
sport.

Kommentar: En anläggning som möjliggör sortering av avfall från verksamheten planeras. Dess läge och utformning 
regleras inte i detaljplanen.

Radon 
Eftersom marken norr om Ilandavägen har uppmätt dubbelt så höga värden för gammastrålning 
gentemot aktuell tomt kan det vara klokt att göra fördjupade undersökningar. Beträffande radon 
rekommenderas att genomföringar vid grundläggning utförs på ett radonsäkert sätt även om låga 
radonvärden mäts upp.

Kommentar: Radonmätning gjordes i samband med den geotekniska undersökningen. Den klassar marken som 
normalradonmark. Behovet att uppmärksamma radonfrågan införs i genomförandebeskrivningen.

Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra.

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Postnord
PostNord har inget att anmärka.

Privatpersoner
Inga yttranden har kommit in från grannar/privatpersoner.

Utanför samrådet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått en förfrågan från Region Värmland om möjligheten att omdisponera lokaler 
i Skåre centrum för att ge möjlighet att utöka den befintliga vårdcentralen genom att få ta nuvarande biblioteksloka-
ler i anspråk. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått nämndens uppdrag att studera olika möjligheter till omlo-
kalisering av biblioteket, varav en av möjligheterna skulle vara att förlägga bibliotekslokaler i anslutning till den 
planerade idrottshallen (alternativ A nedan). 

Även om biblioteket blir kvar i nuvarande lokaler flaggar kultur- och fritidsförvaltningen för möjligheter att bygga 
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till idrottshallen med 500-600 kvadratmeter för framtida verksamheter, utöver den idrottshall som detaljplanen 
syftar till (framtidsanpassning vid alternativ 0 nedan).

Alternativ A (ur kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse)
Den nya sporthallen i Skåre/Ilanda med planerad byggstart 2021 är beslutad med en investering på 
35 miljoner kronor och en driftsbudget på 3 miljoner kronor. 

Förslaget är att inkludera ett närbibliotek i samma byggnad som sporthallen vilket skulle vara ett 
nytänkande där kultur- och idrottsverksamhet kan berika varandra i gemensamma byggnad. Med 
fler verksamheter och fler människor i en byggnad ökar vi tillgängligheten och tryggheten vilket 
är principen bakom samlokaliseringen på Kronoparken, och även för en eventuell framtida flytt 
av Vålbergs närbibliotek in i byggnaden för Sjösalas fritidsgård, där bibliotek och fritidsgård kan 
komma att få gemensamma lokaler.

Denna lösning innebär troligen en mindre yta för biblioteket och här finns då möjligheten att finna 
ett nytt bibliotekskoncept under arbetsnamnet ”microbibliotek” med väl utvecklad digital service 
och mobil inredning för att maximera nyttjandegraden av lokalen.

Alternativ A förutsätter att budgeterad sporthall i Skåre är av samma utformning som sporthallen 
på Marieberg där ytor för gym och undervisningslokal med mera uppgår till cirka 150 kvadratmeter 
som i Skåre skulle kunna nyttjas för bibliotek och i anslutning till entrén med det lilla kaféet bli en 
åldersöverskridande mötesplats med fokus på barn och unga.

Detta medför dock att investeringsbudgeten kan behöva utökas för föreningars behov av lokaler 
med mera vilket får utredas vidare om nämnden väljer att gå vidare med alternativ A.

Framtidsanpassning vid alternativ 0 (ur kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse)
För ett växande Karlstad är det optimalt att vid nybyggnation ta höjd för tänkta framtida behov. 
Sporthallen i Skåre bör i detaljplanen och planlösning förberedas för att kunna docka till en lokal på 
cirka 400–500 kvadratmeter för framtida verksamheter på som ex mötesplats för barn- och unga.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att planlägga för en idrottshall. Planförslagets byggrätt möjlig-
gör tillbyggnad, och användningsbestämmelsen ”Besöksanläggning för idrott och kultur” omöjliggör inte en lokalise-
ring av bibliotekslokalerna hit. Huruvida det är en lämplig lokalisering av Skåres bibliotek tar inte stadsbyggnads-
förvaltningen ställning till i detta sammanhang.

______________

Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg


