
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Karmen 5 m.fl., 

inom Våxnäs, Karlstads kommun

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

PLANPROCESSEN
Detaljplanen Karmen 5 m.fl. upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 22 juni och den 31 augusti 
2020. Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått 
tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbygg-
nadshuset, i Karlstadsrummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
15 yttranden inkom under samrådstiden, varav 4 var utan erinran eller av upplysningskaraktär. Öv-
riga yttranden berör bl a bilparkering, cykelparkering, solförhållanden och störningar från idrotts-
platsen. Yttrandena redovisas nedan i sin helhet tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningens 
ställningstagande och kommentarer till dessa. 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt nedan och Stadsbyggnadsförvaltningen anser 
därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§.

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts i planhandlingen:

- Baskartan uppdaterats.
- Planen kompletteras med korsmarksbestämmelser så att cykelförråd möjliggörs närmre entréerna.
- Nockhöjden och byggnadshöjden höjs en meter.
- Planhandlingen kompletteras med en solstudie.
- Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om högspänningskabel.
- Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande om geotekniska förhållanden.
- Planbeskrivningen kompletteras med ställningstagande om att trädraden inom kvartersmarken inte 
bedöms omfattas av det allmänna biotopskyddet.

Dnr SBN 2016-251



INKOMNA YTTRANDEN
Myndigheter och övriga remissinstanser:
Länsstyrelsen
Råd om tillämpningen av PBL m.m.
Planbestämmelser
Hela planområdet är markerat som kvartersmark [B], bostäder. Större delen av området är dock 
prickmark, mark som inte får förses med byggnad. Planen innefattar dock några grönområden vil-
ket framgår av illustrations-planen. Dessa område kan med fördel markeras som parkmark [PARK] 
och därigenom få en tydligt koppling med grönstrukturen i närområdet.

Naturmiljö
Ett antal träd finns i området. Dessa står på ett sådant sätt att det inte kan uteslutas att de ingår i en 
biotopskyddad allé. Kommunen har inte nämnt något närmare i planhandlingarna om träden i om-
rådet mer än att enstaka finns. Länsstyrelsen bedömer därför att planhandlingar behöver förtydligas 
med kommunens bedömning om och vilka träd som kan anses ingå i en biotopskyddad allé eller på 
annat sätt är värdefulla, samt om dessa påverkas av plangenomförandet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd har hållits mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte 
innebär en betydande miljö-påverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.

Hälsa och säkerhet
Geoteknik
Någon geoteknisk undersökning eller geotekniskt PM finns inte i plan-handlingarna och kommu-
nen senarelägger frågan till projekteringsskedet. Vidare saknas slutsatser om totalstabiliteten för 
området.

Utgångspunkten i plan- och bygglagen är att markens lämplighet i frågor rörande hälsa och säkerhet 
ska vara slutgiltigt avgjorda när detaljplanen antas. Utredningar som behövs för att bedöma byggna-
tionens lämplighet får därför inte skjutas upp till efter att planen antagits.
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ovanstående resonemang, att planhandlingarna behöver 
kompletteras med PM geoteknik/geoteknisk undersökning.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan.

Mot bakgrund av ovanstående anser Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver kompleteras angå-
ende geoteknik före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar:
Grönområdena inom kvartersmark är inte aktuella att omvandla till allmän plats för park (PARK). Grönytorna 
på innergårdarna regleras dock med bestämmelsen n1 för att undvika att ytorna används för parkering. I övrigt kan 
dessa ytor utformas och användas som fastighetsägaren/tomträttsinnahavaren önskar.

Kommunens geotekniker bedömer att totalstabiliteten för området är tillfredställande eftersom det inte finns höjdskill-
nader eller närheten till vattendrag. Inom planområdet finns inte några ras- och skredrisker. I projekteringsskedet 
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kommer det behövas kompletterande undersökningar avseende på val av grundläggning och identifiera eventuella 
arbetstekniska problem i byggskedet med tex. schakt och fyllning eller annat. Detta förtydligas i planbeskrivningen 
och sammanfattas även i separat PM.

Kommunens bedöming är att trädraden inte omfattas av det allmänna biotopskyddet för alléer då trädraden står på 
en innergård intill parkeringsytor. Trädraden står inte intill en väg, eller något som tidigare utgjort en väg. Träden 
står heller inte i ett ”i övrigt öppet landskap” och kan därför inte betraktas som en allé som omfattas av det all-
männa biotopskyddet. Planbeskrivningen kompletteras med detta ställningstagandet.

Trafikverket
Infrastruktur
Ärendet berör europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 ingår som en del i TEN-T nätet 
samt utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funk-
tionellt prioriterat vägnät. Närmaste avfart är Våxnäsmotet cirka 350 meter söder om planområdet.

Trafikverkets synpunkter
Karlstads kommun och Trafikverket har nyligen undertecknat en överenskommelse om samverkan 
i tidiga planeringsfaser inom samhällsplanering. Parterna har även genomfört en åtgärdsvalsstudie 
för E18 genom Karlstad. ÅVS:en har identifierat nödvändiga åtgärder för bland annat Våxnäsmotet. 
Det går dock inte att säga att det är trafiktillskottet från just denna detaljplan som får ”E18-bägaren 
att rinna över”. Uppföljning av ÅVS-resultatet med prioritering och finansiering av åtgärdsförslagen 
behandlas vidare i samverkansgrupp E18.

Sammantagen bedömning

Trafikverket har inget att erina mot planförslaget.

Kommentar:
-

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

Baskartan behöver uppdateras. Den är från 2019-11-29 .

Bra med illustration som visar tänkt fastighetsbildning. 

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

Kommentar:
Baskartan uppdateras till granskningsskedet.  
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Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrust-
ning etableras i hindrets närhet.

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning (Com-
munication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 
1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk 
kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplat-
ser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall 
därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flyg-
platserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den 
hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar 
radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Kommentar:
-

Värmlandstrafik
Övergripande
Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 4 Bergvik Köpcentrum – Västra/Norra 
Stockfallet samt baslinje 6 Gruvplan – Södra Järpetan. Båda linjerna håller 20 minuters trafik i max-
timmen och saxas med varandra.

Påverkan
Detaljplanen medför förtätning av bostäder inom ett befintligt starkt kollektivtrafikstråk. Det ökar 
resandeunderlaget och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft. Samtliga planerade bostäder kom-
mer att nå kollektivtrafikens närmaste hållplats inom 150 meter vilket är mycket god kvalitet.

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder.

Konsekvenser på lång sikt
Utbyggnaden av Karlstadsstråket till ett komplett trafiksystem i Karlstad innehåller en linjesträck-
ning från Centrum via Våxnäs – Bergvik Köpcentrum. Linjen kommer att trafikera en centralt be-
lägen hållplats nära Våxnäs centrum. Med Karlsstadsstråket nås Centrum och stadens båda externa 
handelsområden via direktresor från Våxnäs. De nya bostäderna kommer att ha c:a 500-600 meter 
(till hållplatsen.)
 

Kommentar:
-
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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 och med hänsyn till arbetsmiljön för chauf-
förer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardi-
seras.

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:
-

Karlstads El och Stadsnät
Vi har en Hsp-kabel som behöver flyttas och det kommer vi ta ut en avgift för.

Kommentar:
Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om högspänningskabel.

Värmlands museum
Bostadsområdet på Våxnäs som vi känner det idag härrör från en stadsplan från slutet av 1950-talet 
då man insåg att Tingvalla behövde kompletteras med nya stora bostadsområden för den befolk-
ningstillväxt man förutspådde. Stadsplanen var den första i staden där stor hänsyn togs till den väx-
ande bilismen vilket bland annat resulterade i stora parkeringar mellan flerbostadshusen. Det första 
området att uppföras var en- och flerfamiljsbostäder vid Sixbacken år 1958. Den bärande tanken 
var att området skulle fungera som ett eget litet samhälle med egen service och 1968 stod Våxnäs 
Centrum färdigt. Tillsammans med den kommande skolan och kyrkan gav detta den samhällsservi-
ce man menade behövdes. Idag krävs troligen fler bostäder för att området fortsatt ska ha tillräckligt 
befolkningsunderlag för att hålla en bra nivå på samhällsservicen, något som talar för den förtätning 
som planeras.

Vi hade gärna sett att det i planen funnits några riktlinjer för de nya byggnadernas utformning gäl-
lande materialval. Tänker man att förtätningen ska ske med material som smälter in bland övriga 
byggnader, eller ser man att nytillskotten inte bara ska skilja sig i volym från de ursprungliga husen, 
utan också i material?

Avslutningsvis har vi en fundering: Förtätningen som nu planeras är bara en del av omvandlingen 
av Våxnäs. Här byggs redan områdets nya skola som också ska innehålla bibliotek, och det finns yt-
terligare planer på expansion av området. Finns någon översiktlig plan där man tar ett helhetsgrepp 
över hela Våxnäsområdet där man till exempel tar hänsyn till befintliga värden och strukturer, skill-
nader och likheter mellan områdets olika delar? Vi förutsätter att man i arbetet med de nya planerna 
lyfter blicken och ser till området som helhet och inte bara ser plan för plan!
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Kommentar:
Att i detaljplanen styra fasadmaterial har inte bedömts motiverat då intilliggande bostäder inte är av ett sådant arki-
tektoniskt-/ eller kulturhistoriskt värde att särskilda anpassningar ansetts nödvändiga. Byggnaderna är t.ex. inte 
utpekade i kommunens kulturmiljöprogram.

Gällande den översiktliga planeringen för Våxnäs så finns ett planprogram från 2018 för Våxnäs centrum som 
förutom centrum inkluderar Fredricelunsdsskolan och bostadsbebyggelsen i direkt närhet till centrum. De enstaka 
förtätningsprojekt som pågår inom Våxnäs bostadsområde ha bedömts kunna detaljplaneläggas utan att föregås 
program.

Miljöförvaltningen
Byggnationen
I beskrivningen bör tillägg om ambitionsnivå göras avseende hållbar byggnation. I plankartan får 
gärna gröna tak föreskrivas som takmaterial. Möjligheterna till solpaneler kan också lyftas. För 
information till byggherren och inspiration för ett hållbart byggande, läs gärna broschyren Hållbart 
byggande som finns på länken: www.karlstad.se/hallbartbyggande

Gång och cykel
Cykelparkeringarnas utformning och placering är viktig för att cykeln ska väljas som transportsätt. 
På plankartan kan man se platser nära entréerna. Säkra parkeringar är viktigt för att vilja ha cykeln 
på en offentlig plats i ett bostadsområde som detta varför cykelförråd rekommenderas framför 
väderskydd, exempelvis av typen cykelkaruseller eller i bottenvåningen på bostadshusen. I planbe-
skrivningen anges att cykelförråd ska placeras på korsmark, vilket kan uppfattas som för långt bort 
från entréerna. Möjlighet till cykelförråd i nära anslutning till entréerna bör ses över.

Kommentar:
Stadsbyggnadsförvaltningen har inte mandat att reglera ambitionsnivå gällande hållbarhet för byggnation för enskilda 
projekt och byggherrar. Kommunens information om hållbart stadsbyggnad kan förmedlas till byggherren men bör 
hållas utanför planhandlingen. 

Kommunen får i detaljplanen inte reglera mer är nödvändigt. Gröna tak kan i vissa fall vara nödvändigt för att 
klara dagvattenhanteringen, dock ej i denna plan.

Placering av cykelförråd ses över.

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

Kommentar:
-
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Handikappföreningarna Karlstad, Tillgänglighetsgruppen
I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande:
- P-platser för besökande med särskilt tillstånd bör finnas på lämpliga avstånd från entreer.
- Boendeparkeringarna ska ha lämpligt placerade platser för rörelsehindrade.

Kommentar:
Vid bygglov ska parkeringslösningen redovisas. Då ska både Boverkets byggregler och kommunens parkeringsnorm 
uppfyllas. Krav ställs då  bland annat på att minst en parkeringsplats per hus ska vara anpassad för rörelsehind-
rade.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att det byggas fler bostäder i Karlstads kommun. Vi vill 
dock i det här fallet påpeka att husen som planeras efter Karmgatan kommer att ligga nära flera 
olika idrottsytor. Ytor som är mycket populära att använda både för organiserad idrott och sponta-
nidrott. Aktiviteter som kan hålla på sent på kvällarna.

Dessa aktiviteter kan för vissa boende upplevas som störande och det pågår redan idag i andra 
kommuner processer mellan boende och idrottsföreningar om störande ljud från idrottsplatser. 
Vi anser det av största vikt att detta utreds noga i ett tidigt skede av processen så att vi inte måste 
stänga idrottsytor på grund av grannar som störs.

Kommentar:
Planerade bostadshus ligger ca 250 meter från närmsta idrottsplats. Mellan idrottsplatsen och planerad bebyggelse 
finns redan byggnader som avskärmar ljud och ljus. Stadsbyggnadsförvaltningens uppfattning är därför att ny bebyg-
gelse inte kommer att störas av idrottsplatsen och att vidare utredning inte behövs. Ljud från idrottsplatsen är heller 
inte av sån karaktär som är hälsofarlig och omfattas av lagstiftning.

Boende inom/i anslutning till planområdet:
1
Hur löser byggande företag parkeringsplatser för redan boende som har parkeringsplatser redan 
idag???? Vore bra om det framgick av planen. Som planen ser ut idag bereds inga parkeringsplatser. 
Hur tänks det???

Kommentar:
Inom fastigheterna Karmen 2 och 5 finns idag 246 lägenheter och totalt 272 parkeringsplatser. Det är ett överskott 
på parkeringsplatser bedömer både vi på kommunen och hyresvärden. Det finns alltså idag fler p-platser än vad som 
behövs och efterfrågas. 

Detaljplanen möjliggör ungefär 100 nya lägenheter, som delvis placeras på nuvarande parkeringsytor. När byggher-
ren söker bygglov kommer kommunen ställa krav på att de klarar kommunens parkeringsnorm. Parkeringsnormen 
finns för att säkerställa att det finns tillräckligt med parkering inom fastigheten. I det här fallet innebär det att det 
ska finnas ca 250 parkeringsplatser. Byggherren har under planprocessen redovisat på en planritning att detta är 
möjligt att lösa på ett bra sätt. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att parkeringsbehovet kommer 
kunna lösas för både befintliga och tillkommande bostäder. Hur detta kan lösas redovisas på en illustrationsplan 
intill plankartan. I planbeskrivningen finns även förklarande text där detta beskrivs. Hur fördelningen av dessa 
parkeringsplatser sker ansvarar byggherren/hyresvärden för.
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2
Som utbildad samhällsplanerare, trafikplanerare och expert på långsiktigt hållbar utveckling vill jag 
framföra några synpunkter:

1) Jag är medveten om att det rådande stadsutvecklingsparadigmet innebär förtätning. Det betyder 
inte att det är en långsiktigt hållbart sätt att arbeta med stadsutveckling. Förtätning av städer inne-
bär att fler människor flyttar dit. Urbanisering har möjliggjorts genom att vi under 100-200 år haft 
tillgång till rikliga mängder billig (fossil) energi. Ur ett hållbarhetsperspektiv är förtätning olycklig 
eftersom vi ganska snart kommer att ha ont om fossila bränslen ( i alla fall om vi tar klimatfrågan 
på allvar) och därför kommer att få svårare och svårare att försörja staden med energi, livsmedel, 
material och återföra t ex näringsämnen till jordbruksmarken, i takt med att vi får sämre och sämre 
tillgång till handelsgödsel. Planförslaget är, enligt min mening, INTE förenligt med målen i Agenda 
2030. Istället för förtätning borde vi se till att utnyttja så mycket ytor som möjligt i tätorterna för 
produktion av ekosystemtjänster - t ex mat. Jag föreslår därför att detaljplaneförslaget läggs åt sidan 
och att kommunen uppmanar Willhem att engagera oss hyresgäster i odlingsarbete mm.

2) De planerade nya, höga husen kommer att göra de redan mörka och dystra gårdarna norr om 
Petersbergsgatan 31-37 ÄNNU mörkare och dystrare. Även gårdarna mellan husen på Karmgatan 
1-45 kommer att bli mörkare. OM kommunen går vidare med planarbetet måste noggranna solstu-
dier göras. Jag har svårt att se att gårdarna efter nybyggnad kan få godtagbar ljusstandard.

3) De planerade nya, höga husen riskerar att göra gårdarna norr om Petersbergsgatan 31-37, 
speciellt vid nummer 37, utsatta för vindtunneleffekter när de två höga husen i öster kommer på 
plats. OM kommunen går vidare med planarbetet måste noggranna vindstudier göras, som speciellt 
studerar det sydöstra hörnet av planområdet.

Kommentar:
Hållbar stadsutveckling är en komplex fråga. Detaljplanen stämmer överens med den stadsbyggandsstrategi sompe-
kas ut i kommunens översiktsplan, dvs förtätning. Glesa städer innebär att vi får längre till arbetsplatser, skolor, 
mataffärer osv vilket innebär ett större transportertbehov vilket vi idag inte har någon hållbar lösning för.
Ytor för odling bedöms finnas inom fastigheten alternativt är det möjligt att ordna i nära anslutning till fastigheten 
om detta efterfrågas av hyresgästerna. 

Planhandlingen kompletteras med en solstudie.

Att genomföra vindstudier är ett relativt omfattande arbete som inte bedöms motiverat på platsen.

3
Vi har sonen boende på Karmgatan XX i lägenhet med stöd. Vi vill att ni tänker på att personer 
inom LSS bor i området.

Tänk på:
1. Korttidsparkering för anhöriga och kontaktpersoner, omsorgspersonal behövs.
2. Utrymme för transport och taxi att vänta intill varje huskropp/gård behövs. Även bra när anhörig 
släpper av/hämtar upp. Bör markerad upp för 5 eller 10 minuter.

Tänk på detta även under byggtiden så gårdarna inte stängs av för anhöriga, personal på LSS Karm-
gatan taxi färdtjänsttransport mm
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Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen 
i Karlstads kommun den 5 oktober 2020

Kommentar:
Vid bygglov kontrolleras att minst en parkeringsplats per hus iordningställs för rörelsehindrade. Hyresvärden ansva-
rar sedan för reglering/skyltning av parkeringsplatserna inom fastigheten. 

Detaljplanen bedöms inte försvåra möjligheten att ordna angöringsytor/väntytor för transporter intill respektive hus. 
Tillräckligt stora ytor för att ordna detta ska finnas med planens nuvarande utformning.

Synpunkten förmedlas vidare till byggherren/hyresvärden.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


