
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för del av Kasernhöjden 

inom Sandbäcken, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för del av Kasernhöjden upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
5 kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 18 september och 23 
oktober 2019. Planförslaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 
kap 18 §, från den 19 maj till 9 juni 2020. Under både samrådet och granskningen har planen skick-
ats till kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten på samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrum-
met i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående markföroreningar samt ett medskick angående 
kulturmiljö. Länsstyrelsen anser att frågan angående markföroreningar måste utredas ytterligare 
innan de kan ta ställning till om planförslaget föranleder någon prövning eller ej.

Trafikverket skriver att nytt additionskörfält förbi Kasernhöjden, där avtal tecknats i samband med 
planen för polishuset, ska utformas enligt VGU avseende körfält, dike, räcke och gc-bana. Tra-
fikverket skriver vidare att genomförandet av detaljplanen inte får medföra att dagvatten eller sätt-
ningar av tillkommande laster riskerar att påverka statlig anläggningen E 18. 

Lantmäterimyndigheten har några synpunkter avseende bestämmelse om gemensamhetsanläggning 
(g), servitut för gång- och cykeltrafik (x), 3d-fastighetsbildning samt bestämmelsen hållplats inom 
parkmark. 

Miljönämnden har synpunkter angående markföroreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen känner 
som ansvarig för fritids- och idrottsområden en ökande oro kring trafiksituationen i området och 
då framförallt på kvällstid och helger då det bedrivs träning i samtliga anläggningar liksom stora 
arrangemang. 

Värmlands museum skriver att det är positivt att utvecklingen av den kulturhistoriskt värdefulla Ka-
sernhöjden går vidare. Museet skriver vidare att det finns delar i planen som kommer att ha en posi-
tiv inverkan på området och som inte kommer att medföra negativa konsekvenser för de befintliga 



kulturvärdena. Men museet anser att andra delar av förslaget till ny detaljplan kommer att minska 
en av Kasernområdets mest betydelsefulla värdebärare, nämligen kasernbyggnadernas dominerande 
uttryck, både i området och på längre avstånd. Det de är mest tveksamma till är höghuset, kontors-
villornas storlek och antal samt parkeringshusets volym. 

Tre yttranden från boende, fastighetsägare/verksamma i området har inkommit. De framför synpunk-
ter bland annat avseende gestaltning och förslag till bland annat materialval i området, kritik mot 
höghuset, vikten av att tallarna och lövträden bevaras, önskemål att det kompletterande huset vid 
Norra torget bör innehålla lokaler i bottenvåningen för att tillvarata platsens potential. En boende i 
området är kritisk till påbyggnaderna av matsalarna som kommer att påverka utsikten negativt. En 
fastighetsägare och verksamhetsutövare i norra delen är orolig över den trafikstruktur som planeras 
förbi aktuell fastighet och anser att det är otydligt redovisat vilka konsekvenser den delen av försla-
get innebär.  

En kompletterande provtagning angående markföroreningar har tagits fram för att komplettera 
handlingarna. Kompletterande provtagning (14 nya punkter) har tagits fram för de områden där risk 
finns. Det nya underlaget har bedömts ge ett bra underlag  för att avgränsa de påträffade halterna. 
Rapporten om markföroreningar uppdateras utifrån den kompletterande provtagningen och ana-
lysresultaten av denna. Planbeskrivningen kompletteras med information ur utredningen och med 
djupare beskrivning av området liksom åtgärdsmål. Plankartan kompletteras med  en administrativ 
bestämmelse om att startbesked inte får ges innan marken åtgärdats i enlighet med tillsynsmyn-
dighetens krav och åtgärdsmål. För infarter mm finns redan befintliga gemensamhetsanläggningar 
bildade inom Kasernhöjden. För tydlighet kompletteras dock plankartan med bestämmelse g 
(gemensamhetsanläggning) för de områden som avser gemensam angöring enligt lantmäterimyn-
dighetens önskemål. Plankartan justeras också avseende bestämmelse x liksom för bestämmelse om 
3d-fastighetsbildning enligt lantmäterimyndighetens synpunkter. I övrigt görs redaktionella ändring-
ar i planbeskrivningen efter granskningen.

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren ovan och stadsbyggnadsförvalt-
ningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt PBL 5 kap 27§.
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Kvarstående synpunkter
Följande bedöms ha synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget:

- Boende Kasernhöjden (Kritisk till påbyggnad av matsalarna - störningar och trafikökningar till 
följd av det) 

- Boende Kasernhöjden (Motsätter sig ett högt hus inom Kasernhöjden) 

- Boende Kasernhöjden (Förtäta inte Kasernhöjden. Tillåt ej högt hus) 

- Boende Kasernhöjden (Tillåt ej påbyggnaderna på matsalarna som skulle störa utsikten och på-
verka boende negativt. Tillåt ej det höga huset) 

- Boende Kasernhöjden (Tillåt ej höghus. Alla byggnader i området bör ha svarta tak) 

- Värmlands museum (kritik mot höghusets höjd och volym, kontorsvillornas antal och storlek samt 
parkeringshusets volym) 

- Boende Klara (Tillåt ej höghus) 

- Boende Edsgatan (Bygg inte på Kasernhöjden) 

- Boende Edsgatan (Bygg inte moderna hus som stör utsikten på Kasernhöjden) 

INKOMNA YTTRANDEN

STATLIGA REMISSINSTANSER

Länsstyrelsen

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, naturmiljö, kulturmiljö, 
trafikfrågor, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet gällande markföroreningar, 
buller, geoteknik, översvämning och räddningstjänst. Kommunen har till granskningsskedet bemött 
Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter 
angående markföroreningar samt ett medskick angående kulturmiljö.

Kulturmiljö
Kasernhöjden är ett område med stora kulturhistoriska värden, från ett stadshistoriskt, militärhisto-
riskt och byggnadshistoriskt perspektiv. Det är betydelsefullt att området kan bevaras och utvecklas 
som en attraktiv del av Karlstad. Det är då viktigt att de kulturhistoriska värdena lyfts fram som en 
särskild tillgång, något som stärker områdets karaktär och potential. De kulturhistoriska värdena 
finns mycket väl beskrivna i den antikvariska konsekvensanalys som gjorts av Värmlands museum 
(Rapport nr 2020.10). Rapporten innehåller också en analys av detaljplaneförslaget, och dess kon-
sekvenser för de kulturhistoriska värdena inom området. Länsstyrelsen anser att Museets analys är 
ett mycket bra instrument för att bevara och utveckla de kulturhistoriska värdena vid det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av Kasernhöjden.
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Hälsa- och säkerhet
Markföroreningar
Det framgår inte av planen hur kommunen säkerställer att marken blir lämplig för det föreslagna 
ändamålet. Detta gäller framförallt det områden där nya bostäder föreslås.

Den miljötekniska undersökningen är av översiktlig karaktär och visar på förekomst av spridda 
föroreningar i området. I utredningen står att ”det kan förekomma både högre och lägre halter 
mellan de nu provtagna punkterna. I ett andra steg bör därför kompletterande provtagning utföras.” 
Någon sådan kompletterande undersökning finns inte i planhandlingarna. Det saknas även åtgärds-
mål för området.

Innan planen antas ska området vara tillräckligt undersökt för att kunna fastställa åtgärdsbehovet, 
åtgärdsmål ska vara fastställda samt möjliga åtgärder redovisade.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning.

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att frågan angående hälsa och sä-
kerhet, markföroreningar, måste utredas ytterligare före det att ställning kan tas till om planförslaget 
föranleder någon prövning eller ej.

Kommentar: Inför antagandet har kompletterande utredning gjorts (Sweco) avseende markföroreningar i området. 
Kompletterande provtagning (14 nya punkter) har tagits fram för de områden där risk finns. Det nya underlaget har 
bedömts ge ett bra underlag  för att avgränsa de påträffade halterna. Rapporten om markföroreningar uppdateras 
utifrån den kompletterande provtagningen och analysresultaten av denna. 

Plankartan kompletteras med  en administrativ bestämmelse om att startbesked inte får ges innan marken åtgärdats 
i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och åtgärdsmål. Planbeskrivningen har bearbetats avseende markförore-
ningar.  

Trafikverket
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat planunderlag som syftar till att pröva möjligheten till fortsatt 
bebyggelseutveckling av Kasernhöjden. Planen omfattar bla nya bostadskvarter motsvarande 250 
bostäder, kontorsvillor, parkeringshus, kontorshus samt ett högt tornhus för i huvudsak handel och 
kontor. Trafikverket har 2019-10-31 yttrat sig i ärendet (TRV 2019/103045).

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.

Nytt additionskörfält - avtal
Norr om planområdet ligger en detaljplan som möjliggör en ny utryckningsväg för blåljustrafik. 
Denna utryckningsväg avses utformas som ett additionskörfält som ansluter till avfart vid Klara-
motet. Avtal har tagits fram för att reglera detta och förutsättningarna i nuvarande plan för Kasern-
höjden behöver kompletteras detta avtal. Kontakt bör tas med Trafikverket, enhet Åtgärdsplanering. 
Nytt körfält, dike, räcke och gc-bana behöver utformas och placeras enligt VGU.

Ledningsdragning
Att förlägga ledning i vägområde kräver Trafikverkets tillstånd enligt väglagen. Ansökan om led-
ningsärende för både väg och järnväg finns här; http://www.trafikverket.se/ledningar
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Dagvatten och geoteknik
Genomförandet av detaljplanen får inte medföra att dagvatten eller sättningar av tillkommande las-
ter riskerar att påverka statlig anläggningen E 18. Bifogat underlag anger att inga allvarliga restriktio-
ner finns men genomförande av detaljplanen bör ske i med samråd av bla geotekniker och anpassas 
efter markens förutsättningar.

Kommentar: Detaljplanen ger plats för nytt additionskörfält i enlighet med kraven i VGU. Då platsen för E18 
finns på plankartan och att avtal sedan tidigare tecknats mellan Karlstads kommun och Trafikverket bedöms frågan 
om additionskörfält inte behöva utredas ytterligare inom detaljplanen för Kasernhöjden. 

Luftfartsverket
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

Det åligger byggherren att beställa och bekosta en flyghinderanalys av LFV Flyghinderanalys för 
den höga byggnad som skall uppföras på fastigheten, telefon 011-19 20 00 vx, begär flyghinderana-
lys. LFVs flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s regelverk som enligt beslut av EU-kommissionen 
skall gälla som lag inom EU. Om flyghinderanalysen innehåller anmärkningar skall dessa åtgärdas 
innan bygglov får beviljas. Är anmärkningarna av sådan natur att de ej kan åtgärdas får bygglov ej 
beviljas. Observera att giltighetstiden för en flyghinderanalys är två år från utfärdandedatum. Om 
byggnation ej påbörjas innan giltighetstiden har gått ut måste en ny flyghinderanalys beställas och 
resultatet av denna inväntas innan byggnation får påbörjas.

Karlstads och Hagfors flygplatser skall remitteras i ärendet.

Kommentar: En flyghinderanalys har tagits fram för projektet. Analysen visar att höghuset inom Kasernhöjden inte
ligger inom flygytornas sidogränser. LFV, Karlstads airport, Hagfors flygplats liksom Region Värmland (helikopter 
vid sjukhuset) har remitterats förslaget och fått tagit del av flyghinderanalysen. 

KOMMUNALA OCH REGIONALA REMISSINSTANSER

Lantmäterimyndigheten
Det borde finnas ett g på plankartan för infarten till området från Infanterigatan. 

Hur tar man sig till kontorsvillorna?

Ska hållplatsen vid infarten ligga i parkmark? x-området i nordöstra hörnet leder rätt ut i parken 
och följer inte befintlig gc-väg. Hur är anslutningen till Infanterigatan tänkt?

Området som är markerat med b3 i det nordöstra hörnet ska kompletteras med (KOC) för att möj-
liggöra 3D-fastighetsbildning. 

Lantmäterimyndighetens övriga synpunkter från samrådet har blivit tillgodosedda.

Kommentar: Plankartan kompletteras med g för de områden inom kvartersmark där gemensamhetsanläggning för 
angöring krävs. 

Angöring till kontorsvillorna ska ske från norr likt nuläget. 

Hållplats och väderskydd medges inom parkmark, stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att Infanterigatan i övrigt 
(förutom hållplats) inte bör breddas närmare Kasernhöjden varför parkmark valts som användning. 
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Området i anslutning till ny bro markerat med x kompletteras så att flexibilitet finns att välja läge på antingen en 
gemensam bro med biltrafiken eller på en ev ny bro inom parkmark såsom redovisats på illustrationsplanen. 

Plankartan kompletteras med (KOC) för att möjliggöra 3d-fastighetsbildning. 

Miljönämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Kasernhöjden. 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. De flesta av dessa har 
beaktats. Miljönämnden vill dock trycka lite extra på följande punkt:

Markföroreningar
Där man påträffat förhöjda halter av föroreningar över KM och MKM finns anledning att göra 
kompletterande undersökningar för att försöka se utbredningen av föroreningarna. I markunder-
sökningen och i planbeskrivningen står att kompletterade provtagning bör göras. Miljönämnden 
anser att kompletterande undersökningar är nödvändiga.

Åtgärdsmål saknas. Åtgärdsmål för området behöver tas fram senast efter den kompletterande 
provtagningen och framgå i planen. Eftersom markanvändningen närmast motsvaras av känslig 
mark borde, om inget annat underlag tas fram, riktvärdena för KM användas som åtgärdsmål.

Kommentar: Inför antagandet har kompletterande utredning gjorts (Sweco) avseende markföroreningar i området. 
Kompletterande provtagning (14 nya punkter) har tagits fram för de områden där risk finns. Det nya underlaget har 
bedömts ge ett bra underlag  för att avgränsa de påträffade halterna. Rapporten om markföroreningar uppdateras 
utifrån den kompletterande provtagningen och analysresultaten av denna. 

Plankartan kompletteras med  en administrativ bestämmelse om att startbesked inte får ges innan marken åtgärdats 
i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och åtgärdsmål. Planbeskrivningen har bearbetats avseende markförore-
ningar.

Plankartan kompletteras med  en administrativ bestämmelse om att startbesked inte får ges innan marken åtgärdats 
i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och åtgärdsmål. Planbeskrivningen har bearbetats avseende markförore-
ningar. 

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler bostäder i Karlstad.

Det pågår i dagsläget ett arbete med flera stora detaljplaner i och runt området Kasernhöjden och 
Tingvalla Sportcenter. Då kultur- och fritidsförvaltningen största ansvar gäller fritids- och idrotts-
områden så känner förvaltningen en ökande oro kring trafiksituationen i området och då framförallt 
på kvällstid när det bedrivs träning i samtliga anläggningar samt på helger när det är stora arrang-
emang på flera av anläggningarna. Redan idag har vi en besvärlig trafiksituation i området de gånger 
det är samtidiga evenemang på flera arenor.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill därför att det i arbetet med detaljplan för Kasernhöjden, detalj-
plan för Polishuset och detaljplan för Tingvalla Isstadion görs en noggrann analys av trafikflöden 
på kvällar och helger samt att det presenteras en hållbar och långsiktig lösning för trafiken in och ut 
från området.
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med stöd av Teknik- och fastighetsförvaltningen att den trafik-
ökning som detaljplanen för Kasernhöjden eller detaljplanen för Polishuset ger upphov till inte ger några betydande 
störningar för evenemangstrafiken till idrottsområdena i närområdet. Evenemangstrafiken bedöms inte sammanfalla 
med övrig max-trafik i närområdet då de sker på olika tider på dygnet.

Karlstads El- och stadsnät AB
Vi har inga ytterligare kommentarer än de vi tidigare lämnat. 

Kommentar: Noteras. 

Region Värmland Kollektivtrafik

Övergripande
Kollektivtrafiken i området utgörs av tätortstrafikens baslinje 6 längs infanterigatan samt baslinje 2 
och 8 längs Klarälven. Linjerna har 10-20 minuterstrafik till och från centrum. 

Påverkan
Förväntat resande kopplas till befintliga hållplatser i nämnda baslinjer. Hållplatserna nås huvudsak-
ligen via separat gång- och cykelväg. Hållplatserna är tillgänglighetsanpassade och väderskyddade. 
Trafikutbudet har god kapacitet att möta efterfrågan. 

Konsekvenser på kort sikt
Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. Avståndet mellan hållplats och bortersta 
ytterkanten i planområdet varierar mellan 200-400 meter beroende på val av hållplats, vilket kan ses 
som representativt för tätortstrafiken i Karlstad. 

Konsekvenser på lång sikt
Långsiktigt pågår planering av ett kapacitetsstarkt stråk (Karlstadsstråket). Kasernhöjden är ett om-
råde som fortsatt bedöms ha god tillgång till kollektivtrafik även i framtiden. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik
För kollektivtrafiken är det viktigt med en gen och central sträckning där hållplatserna når ett stort 
upptagningsområde. Detta är något som kollektivtrafiken arbetar mycket med för det kommande 
Karlstadsstråket. Bedömningen är att förslaget till detaljplan stödjer en sådan utveckling.

Kommentar: Noteras. Detaljplanen ger även möjlighet till ett hållplatsläge på Infanterigatan i norra delen av områ-
det intill Norra fältet/Norra tornet. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den möjligheten för kollektivtrafiken 
bör finnas om behovet uppstår på längre sikt. 
 

YTTRANDEN FRÅN SAKÄGARE

Boende Kasernhöjden
Som boende på Kasernhöjden vill vi ge dessa synpunkter:
• Värmlands museums båda utredningar från 2011-04-12 & 2020-04-22 innehåller mycket  
 viktiga saker som vi menar ska ges stor betydelse.
• Exempelvis ”byggnadsmaterialen är få och traditionella”. Det bör fortsatt gälla för att und 
 vika ett gytter av utföranden och ändringar.
• Vi instämmer i dessa konsekvenser som redovisas i Värmlands museums utredning från  
 april i år (med några kommentarer inom hakparentes [ ]:
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o  NORRA TORGET: Höghuset — kan museet ur kulturmiljösynpunkt inte rekommendera
 det 32 våningar höga huset intill Kasernhöjden; Parkeringshuset — Den tänkta platsen  
 för ett p-garage menar vi är bra; Kompletterande byggnad intill Artisan — …en byggnad  
 … som i skala och material överensstämmer med de kringliggande byggnaderna; Kontors 
 huset — inte … någon negativ påverka av de värdebärande delarna på Kasernhöjden. 

o  BERGSKAMMEN: … olika varianterna på byggnaderna … förankrade i området med  
 tegel, röda fasader och de svarta taken. [Dock: Av den illustration som finns på första sidan  
 av det informationsblad som stadsbyggnadsförvaltningen delat ut i våra brevlådor kan vi bli
 betänksam. Här finns både röda tak och inte rött tegel i en textur som vi tycker passar in på  
 Kasernhöjden. 3D-modellen visar enbart vita lådor för husen så svårt att förstå hur
 det riktigt är tänkt. Men kanske Värmlands museum har fått se bättre bilder än de vi
 kunnat ta del av].

o  KONTORSVILLORNA: Tallarna och lövträden i slänten mot E18 … men har blivit ett  
 med Kasernhöjden [vi understryker det] och utgör en viktig del av upplevelsen och områ 
 dets natur- och kulturhistoriska värde. Ambitionen är att behålla alla träd [Viktigt som vi ser
 det att de fina tallarna blir kvar, någon mindre fin kan tas bort men bör då ersättas av ny 
 plantering. Även att björkarna i norr ersätts av nyplantering av tallar. vi är inte emot kon 
 torsvillorna, men utformningen och en pietetsfull insmygning av dem i miljö är avgörande  
 för den åsikten, tänker mig rött tegel och svarta tak i stil med området].

o PÅBYGGNADER: [de påbyggnader som är refererade verkar ok].

• I utredningen från 2011 under ”förvaltning och utveckling”:

o  Förrådsbyggnaderna som ligger i områdets nordöstra kant, nere vid motorvägen är om 
 gjorda i fråga om fönster- och dörrsättningar samt i material och kulör på fasader och tak.  
 Det kan tyckas som en uppsnyggning av området och en god gärning, men ur kulturmiljö 
 synpunkt är det olyckligt om förändringen i framtiden kommer att stå modell för fortsatta  
 arbeten med resterande ekonomibyggnader. Detta skulle snedvrida bilden av Kasernhöjden  
 vad gäller materialval och kulörer. [Instämmer! De byggnader som nu innehåller små verk 
 städer/butiker norr om kontorsvillorna bör ges en yttre utformning som överensstämmer  
 med området. Endera att tidigare rött trä?Återställs eller att rött tegel och svart tak ersätter]

o  De garagelängor mm som nu finns där har naggat monumentaliteten i kanten. De öppna  
 carportarna är bättre, där syns kasernen igenom och byggnadens höjd kan uppfattas. [Bra  
 åsikt!]

• Den nya matsalen, där vi själv utspisades under min militära grundutbildning, har en fasad  
 av vitt mexitegel. En fasa som vi ser det, som starkt bryter mot områdets karaktär. 
 Nuvarande nJoy/STC-byggnad har fått en uppsnyggning på södra sidan med bruna fasad 
 bräder. Men helst skulle rött tegel ersätta runt om.

• Sjukhusets tillbyggnad som nu har en rappad rödbrun fasad skulle helst också ges en fasad i  
 stil med området.

• Byggnaderna som ditflyttats från Trossnäs måste bestå. Om de inte redan är skyddade  
 måste de ges ett skydd.

•  Alla byggnader i området bör ha svarta tak. Det ger en enhetlig känsla.
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Dessutom: TACK för en mycket fin presentation där dokumenten och även 3D-modellen gjort det 
möjligt att få en god uppfattning om förslaget!

Kommentar: För nyproduktion inom planområdet liksom för större ombyggnationer finns utformningsbestämmelser 
på plankartan för byggrätterna. Detaljerad gestaltning studeras också vid bygglovprocessen. Många av synpunkterna 
rör förändring och underhåll av befintliga byggnader där mycket ansvar ligger på de enskilda fastighetsägarna. För 
Kasernhöjden finns mycket antikvariskt underlag, framtaget bland i samband med denna detaljplan, som kan stötta 
fastighetsägarna i detta ansvar. 

Värmlands museum har avseende Bergskammen studerat samma illustrationer som ställts ut till allmänheten. 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Värmlands museum har bedömt att redovisad variation i fasad- och takmaterial 
kan fungera väl i området. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför inte att det är lämpligt att reglera endast 
svarta tak. 

En mycket stor andel av befintliga träd mot öster ges skyddsbestämmelser i detaljplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen liksom Värmlands museum har sett ett värde i att olika tidåldrar finns avläsbara i 
området, så även den rödbruna tillbyggnaden till sjukhuset. 

Byggnaden från Trossnäs har skyddsbestämmelser i gällande plan och planläggs inte i den nu aktuella detaljplanen. 

Boende, verksam och fastighetsägare inom Kasernhöjden 
De föreslagna tillbyggnaderna på de f  d matsalarna kommer utan tvekan att påverka utsikten från 
min lägenhet negativt.
Om både dessa och höghuset skulle bli av skulle utsikten, och därmed det estetiska och ekonomiska 
värdet av min lägenhet sammantaget påverkas starkt åt ett negativt håll. Eftersom min lägenhet är 
högst upp i huset betyder det också att påverkan blir än värre för lägenheterna under min. Så detta 
ställer jag mig inte positivt till.

Som jag skrev i mina tidigare synpunkter tycker jag också risken är stor att höghuset skulle påverka 
de unika värden norra torget har negativt, och jag tycker därför det vore bäst om planerna på ett 
höghus skrotades.

Numera är jag också ägare till fastigheten Regementet 9, där en ny väg är planerad över en del av
fastigheten. Exakt vad det innebär för vår del är svårt att avgöra utifrån planförslaget tycker jag. 
Dels är jag orolig för själva byggnadsprocessen och hur det påverkar tillgången till vårt kontor och 
våra parkeringar. Sen finns en oro kring mängden trafik som kommer använda vägen och hur det ev 
påverkar arbetsmiljön på kontoret, och jag ställer mig också något tveksam till den infartsväg som 
ser ut att finnas till väster om höghuset. Eller är det en cykelväg? Om det är en bilväg, finns det inte 
en risk att den används istället för huvudinfarten, med ökad trafik förbi vår fastighet som resultat? 

Vad är syftet med den vägen? Om det är en bilväg skulle det också innebära att framsidan av vårt 
kontor hamnar i en korsning, vilket jag inte upplever som en önskvärd entré / inramning till vårt 
kontor. Kunde man i så fall inte flyttat infarten mer västerut? Rent allmänt är vi väl inte så positiva 
till en genomfartsväg utanför vårt kontor, och jag frågar mig om det egentligen behövs? Sen är det 
förstås viktigt för oss att våra parkeringar kommer finnas kvar och fungera som idag.

Ett par övriga synpunkter / förslag:
Restaurangen som finns i områdets södra del, och som jag förstår det är en del av Regementet 1, 
skulle må bra av utveckling. Där skulle en ny restaurangbyggnad passa bra och tillföra området 
mycket. Detta skulle kunna vara ett alternativ till en restaurang i toppen av höghuset.
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Utformningen av den kompletterande byggnaden vid Norra torget (inte höghuset) kommer spela 
stor roll för Norra torgets utveckling. Jag tycker det vore önskvärt om bottenplanet i byggnaden 
reserveras för handel / kultur, så att torgfunktionen bevaras och förstärks, och utbudet av tjänster 
och service utökas.

Även här skulle lokaler som kan användas som restaurang / bar passa bra. Ett rent boende ända 
ned i bottenplan skulle inte ta vara på områdets potential enligt min mening.

Om området med grå låga byggnader i närheten av det nya garaget utvecklades skulle detta också 
påverka hela området positivt.

Kommentar: Totalhöjden på tillbyggnaderna (matsalarna) är satta så att två våningar kan byggas på byggnaderna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att volymen är möjlig på platsen. En högre och förändrad byggnaden påver-
kar utsikten från enskilda lägenheter. 

Förbi fastigheten Regementet 9 passerar en angöringsväg till det planerade kontorshuset väster om fastigheten. Gatan 
ansluter dock inte mot Infanterigatan så den kommer inte att utgöra ny huvudinfart. Den trafik som kommer pas-
sera Regementet 9 är angöringstrafik till det nya kontorshuset. 

En byggrätt finns för en något utvecklad restaurang i områdets södra del intill kanslihuset. Planen möjliggör en 
envåningsbyggnad, dock något större än nuvarande restaurang. 

Bottenvåningen på den kompletterande byggnaden vid torget är möjligt som centrumverksamhet, planen ställer dock 
inte krav på detta. 

Boende Kasernhöjden 
Som boende på Kasernhöjden hoppas jag att man kommer att låta Kasernhöjden 1, där Värmland-
skök nu finns, få finnas kvar även i framtiden. Detta är ett mysigt och harmoniskt litet hus med en 
väldigt speciell arkitektur, som är en trevlig kontrast till de större byggnaderna. Jag skulle även vilja 
se att nya byggnader inspireras av just detta lilla hus. 

Kommentar: Byggnaden har planskydd (rivningsförbud) i gällande detaljplan. Den nu aktuella detaljplanen omfattar 
inte byggnaden utan tillräckligt skydd bedöms finnas i gällande plan. 

YTTRANDEN FRÅN ÖVRIGA

Värmlands museum
Vi menar fortsatt att det är positivt att utvecklingen av den kulturhistoriskt värdefulla Kasernhöjden 
går vidare. Vi ser att det finns delar i planen som vi tror kommer att ha en positiv inverkan på områ-
det och som inte kommer att medföra negativa konsekvenser för de befintliga kulturvärdena. Hit 
räknar vi till exempel Bergskammen och påbyggnaden av den f.d. matsalen.

Men vi anser att andra delar av förslaget till ny detaljplan kommer att minska en av Kasernområdets 
mest betydelsefulla värdebärare, nämligen kasernbyggnadernas dominerande uttryck, både i områ-
det och på längre avstånd. Det vi är mest tveksamma till är höghuset, kontorsvillornas storlek och 
antal samt parkeringshusets volym. 

Det är mycket svårt att förhålla sig till höghusets volym och skala eftersom det är så påtagligt 
mycket större än allt annat på Kasernhöjden. Vi befarar att såväl de intilliggande äldre byggnader-
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nas enklare karaktär liksom de större kasernbyggnadernas monumentalitet kommer att påverkas 
negativt. Att stadens siluett starkt kommer att påverkas av byggnaden står bortom allt tvivel, vilket 
vi menar gör frågan om ett höghus större än att bara omfatta planen för Kasernhöjden.

Vi är också fortsatt mycket tveksamma till kontorsvillornas antal och storlek. Även om planen nu 
tillåter en villa mindre än i samrådsskedet, menar vi att de kommer att dominera den östra långsi-
dan av Kasernhöjdsområdet på ett påtagligt sätt. Vi har också mycket svårt att se att man kommer 
uppnå den naturupplevelse som beskrivs då läget intill motorvägen starkt kommer att påverka den 
tänkta känslan. 

Vi förstår nyttan med parkeringsgaraget och menar att placeringen i den nordöstra delen av plan-
området är rimlig. Däremot befarar vi att volymen kommer att upplevas som mycket påtaglig från 
norr. Att minimera höjden så mycket som möjligt menar vi skulle gagna området. Vi manar också 
att en viss försiktighet när det gäller att tolka och överföra det militärhistoriska arvet på de nya 
byggnadernas gestaltning. 

Vi hänvisar vidare till den antikvariska konsekvensanalysen länsmuseet gjort, daterad 2020-04-17

Kommentar: Noteras. Avvägningarna, beskrivningen av liksom de bedömda konsekvenserna av föreslagna byggna-
der finns uttryckta i planbeskrivningen och tillhörande konsekvensbeskrivningar. 

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen tackar för att vi fått tagit del av informationen rörande detaljplanen för
Kasernhöjden inom Sandbäcken i Karlstad och ser positivt på att det byggs fler bostäder.

Kommentar: Noteras. 

Skanova
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i sitt nuvaran-
de läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förut-
sätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från 
att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.

Kommentar: Noteras. Eventuella ledningsflyttar bekostas av exploatören.

Granskningsutlåtandet är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den 1:a 
oktober 2020 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson.


