
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan del av Järnvägen 1:3 mm, Herrhagsbangården, 

inom Herrhagen, Karlstads kommun

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

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap, där granks-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 23 maj – 8 juni 2022. Kommunala och statliga remissinstanser, 
berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen och organisationer/
boende och hyresgäster i närområdet har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter på detalj-
planen. Därtill har organistioner och intresseföreningar fått information om förslaget. Detaljplanen 
har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kom-
munens hemsida under granskningstiden. 

En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 maj 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Under granskningen inkom 4 yttranden; Lantmäterimyndigheten har inget att erinra, Miljöförvalt-
ningen har inga ytterligare synpunkter efter samrådet. Länsstyrelsen har inget att erinra. Trafi kverket 
anser att det är positivt att bestämmelse T1 (järnväg) kompletteras med att en planskild gång- och 
cykelpassage får fi nnas och har inget att erinra mot detaljplanen.

Under samrådet (10 februari - 10 mars 2022) inkom 13 yttranden. Av dessa har 10 yttranden 
inkommit från remissinstanser, 2 från sakägare intill planområdet samt 1 yttrande från en boende 
på Lamberget. Inkomna synpunkter handlar huvudsakligen om nyttan av fl ytten, trafi ksäkerhet, 
önskemål om planskild korsning, genhet för cyklister, önskemål att anlägga ett gång- och cykelstråk 
utmed järnväg hela vägen till hörnet början av John Ericssonsgatan. Önskemål framförs också 
från boende i området att inte anlägga någon ny gång/cykel-bana i Geijersgatans förlängning ut på 
allmänningen mot järnvägen, då denna skulle kunna bidra till ännu högre hastighet i utförsbacken i 
östlig riktning på/nerför Geijersgatan liksom denna del av parken används för spontanidrott. Mil-
jönämnden framför önskemål att överväga att befi ntlig villagata används i större utsträckning även 
för cyklister. Miljönämnden har också upplysningar samt synpunkter kring markmiljöföroreningar. 
Efter samrådet inleddes djupare projektering av gångfållan liksom de anslutande gång- och cykel-
vägarna. Inkomna synpunkter avseende anslutningen mot Geijersgatan innebar att denna koppling 
istället inför granskningen föreslogs ske i höjd med gångfållan i en mer rät anslutning mot Parkga-
tan. Illustrationen i planbeskrivningen som redovisar en möjlig utformning av anslutande gång- och 
cykelbanor bearbetades utifrån vald inriktning. För att inte omöjliggöra en planskild korsning, om 
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det skulle vara önskvärt på lång sikt, kompletterades bestämmelse T1 (järnväg) med att en planskild 
gång- och cykelpassage får fi nnas.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.

Ändringar inför antagande
Inga ändringar görs inför antagande. 

Kvarstående synpunkter
Detaljplanen medger olika anslutningar till gång- och cykelpassagen över järnvägen men i planhand-
lingen har genom illustrationer en lösning till gång- och cykelvägarnas sträckning föreslagits. Detalj-
planen medger även en planskild lösning för gång- och cykelpassagen med järnvägen. Därmed kan 
fl era av synpunkterna nedan lösas med förslaget till detaljplan men det är inga åtgärder som plane-
ras genomföras i det korta perspektivet varför synpunkterna lyfts fram som kvarstående nedan. 

• HSO Karlstad från samrådet (Det vore trafi ksäkrare för oskyddade trafi kanter med en via-
dukt över både tågspåret och Hammarö leden)

• Fastighetsägare 1 från samrådet (Ifrågasätter nyttan med fl ytten, förlägg GC-stråk utmed 
järnvägen mot söder ända bort till John Ericssongatan)

• Fastighetsägare 2 från samrådet (Ifrågasätter nyttan med fl ytten, förlägg GC-stråk utmed 
järnvägen mot söder ända bort till John Ericssongatan, gör istället befi ntlig övergång säkrarare, 
förslag på tunnel istället för plankorsning för att öka trafi ksäkerhetsaspekten liksom kapaciteten 
på bangården/spårområdet)

• Boende Lamberget från samrådet (Ifrågasätter nyttan med fl ytten -ingen förbättring, bättre 
med planskild tunnel under järnvägen)

INKOMNA YTTRANDEN
Under granskningen har yttranden inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena samman-
fattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Stadsbyggnadsförvalt-
ningens kommentarer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har ur fastighetsbildnings- eller regist-
reringssynpunkt inget att erinra. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen har inget att erinra mot granskningsförslaget. 

Trafi kverket
Trafi kverket har granskat remisshandlingarna. Det är positivt att bestämmelse T1 (järnväg) kom-
pletteras med att en planskild gång- och cykelpassage får fi nnas. Trafi kverket har inget att erinra 
mot detaljplanen.
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Kommunala remissinstanser

Miljönämndens synpunkter  
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Järnvägen 1:3. Mil-
jönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i 
samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i den reviderade planredovisningen beaktat huvuddelen av dessa 
synpunkter.

Medverkande tjänstepersoner
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt stadsbyggnadsarkitekt Per Anders 
Olsson 2022-06-09


