
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Kronokassören 2, 

inom Kronoparken, 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. Avslutningsvis presenteras det samrådsmötet som ägde rum den 15 oktober 2018.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen Kronokassören 2 upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 
där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den  3 oktober till 29 oktober 2018. 
Förslag till ny detaljplan skickades ut till kommunala och statliga remissinstanser samt berörda fast-
ighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster i närområdet har också fått tagit 
del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnads-
huset, i Karlstadsrummet och på kommunens hemsida under samrådstiden. 

Den 15 oktober 2018 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett samrådsmöte vid Karlstads uni-
versitet med anledning av planförslaget. Syftet med mötet var att ge möjlighet för intresserade att 
ställa frågor och lämna synpunkter. Det närvarade 17 personer på samrådsmötet varav två boende i 
KBABs hus på Saxofongatan och resterande var studenter vid Karlstads universitet.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena har sammanfattats och kommenteras (kom-
mentarer med kursiv stil). Yttranden utan erinran har inkommit från Vattenfall, Kultur- och fritids-
nämnden, Kultur- och fritidsförvaltningen, Försvarsmakten, Värmlands museum, Trafikverket och 
Luftfartsverket.

Ändringar i planförslaget
• Parkeringsnormen var under samrådstiden satt till att gälla zon 3 för vilket stadsdelen Krono-

parken tillhör. Undantag har gjort från normen då studentlägenheter med den givna målpunken
Karlstads universitet anses kunna räknas till zon 1. Detta innebär 3 bilplatser per 1000 kvm
BTA vilket motsvarar 24 bilparkeringsplatser för Kronokassören 2.

• Enligt en överenskommelse med delägare till gemensamhetsanläggningen Krontalet GA:1
disponerar Kronokassören 2 över 15 av de totalt 50 platserna som finns inom GA:1. Detta
innebär att det behövs 9 bilparkeringar inom fastigheten Kronokassören 2 för att uppnå parke-
ringsnormen för zon 1. Möjligheter att använda sig av Grön resplan kvarstår.

• Planbeskrivningen förtydligast gällande avvecklingen av panncentralen.
• Det felaktiga datumet för när Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Stadsbyggnads-

nämnden att upprätta detaljplan för Kronokassören 2 är korrigerat. Rätt datum är 2018-04-18.



• Plankartan uppdateras med en planbestämmelse som reglerar bullerfrågor på ett annat sätt.
• Våningshöjden regleras genom högsta byggnadshöjd (23 m) och högsta nockhöjd (24 m) samt 

bestämmelse som medger att utöver antal våningar får utrymme för teknikrum finnas. Det 
innebär en ändring från 6 (VI) till att reglera byggnadens höjd. Volymen är densamma som i 
illustrationer till samrådsförslaget.   

Förutom ovanstånde åtgärder har redaktionella ändringar gjorts. 

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

INKOMNA YTTRANDEN 

Statliga remissinstanser

Länsstyrelsen Värmland
Passage
Kommunen föreslår att en passage ska finnas mellan huskropparna för att säkerställa att de under-
jordiska ledningarna kan nås. Plankartan säkerställer inte att en passage ska finnas då det inte finns 
en planbestämmelse på aktuellt område som säger att de första två våningarna inte får bebyggas.
Den enda planbestämmelse som finns reglerar hur många våningar det får finnas över passagen.

Kommentar: För passagen gäller egenskapsbestämmelse (v2 ) vilket innebär högst 5 våningar över passagen. Be-
teckningen u ställer krav på 6 meters frihöjd över ledning. Det tillsammans innebär att det lämnas 2 våningar i 
passagen. 

Trafik
Enligt planbeskrivningen och illustrationen kommer trafik att angöras från bland annat Sommar-
gatan. Plankartan säkerställer dock inte denna korsning som behövs mot Sommargatan då områ-
det mellan gatan och byggnaden inte är planlagt. Länsstyrelsen ifrågasätter även huruvida denna 
korsning är lämpligt med avseende på närheten till rondell men också busshållplatsen och mängden 
trafik. Kommunen bör till granskningsskedet resonera kring infartens lämplighet och säkerställa 
denna på plankartan.

Kommentar: Infarten från Sommargatan tas bort från illustrationsbilden då den inte är aktuell som infartsväg. 
Infartsväg sker via Valthornsgatan vidare till gemensamhetsanläggningen för att nå fastigheten Kronokassören 2.

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

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt planförslaget är det studentlägenheter under 35kvm som ska byggas. Detta har även buller-
utredningen utgått från i sina beräkningar. För lägenheter under 35kvm behöver ekvivalent 65 dBA 
klaras vid fasad enligt bullerförordningen. Länsstyrelsen anser att kommunens planbestämmelse 
för buller behöver ändras. Dels är detta en generell bestämmelse och anger riktvärden vilket inte 
är optimalt då värden i förordningen kan komma att ändras vilket gör att planen är mindre hållbar 
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över tid. Kommunen behöver med planbestämmelse ange att det endast är lägenheter under 35 
kvm som får uppföras i byggnaderna och inte ange detta som en generell bestämmelse utan med en 
beteckning på kartan. Genom att göra detta gör Länsstyrelsen bedömningen att bullerförordningen 
uppfylls.

Kommentar: Plankartan uppdateras med en planbestämmelse som reglerar bullerfrågor på ett annat sätt.

Panncentral
Kommunen anger att marken tidigare inte kunnat planläggas för bostäder med avseende på närhet 
till intilliggande panncentral och skriver att förutsättningarna nu har ändrats. Det anges även att an-
läggningen inte varit i drift under 2017 och att panncentralen troligtvis kommer att avvecklas några
år efter 2020. Kommunen har valt att inte göra en riskanalys då anläggningen endast används som 
reservanläggning. Det är för Länsstyrelsen otydligt om anläggningen faktiskt är under avveckling då 
texten i planbeskrivningen gällande detta inte är tydlig. Panncentralen finns i närhet av bostäderna 
idag och fossila bränslen används vid förbränning. Anläggningen utgör därför en risk och Länssty-
relsen anser att en riskanalys är nödvändig och ska göras innan granskningsskedet.

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligast gällande avvecklingen av panncentralen. 
Karlstads kommun gör bedömningen att en riskanalys inte behövs göras med följande motivering (som lagts till i 
planbeskrivningen):
I Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor framgår det att 
rekommenderat avstånd mellan skyddsobjekt (i  detta fall bostäder som betecknas A- byggnad) och (brandfarlig 
vätska klass 3) i cistern är 12 meter med en volym om 100m3. I aktuell detaljplan för Universitetstorget (planakt 
1780K-64-P2001/08) står reglerat att cisternens fyllningsvolym begränsas till 100 m3. Fossil eldningsolja räknas 
som brandfarlig vätska klass 3. Aktuell byggnad har ett avstånd om cirka 30 meter till panncentralen. Eftersom 
panncentralen inte är igång så går det inga farligt godstransporter till anläggningen med tankbilsleveranser av eld-
ningsolja. Det aktuella lagret för eldningsoljan är idag 85,7 m3.

Enligt kommentar från Karlstads energi så letar de ny plats för reservpannan innan beslut fattas att ta bort den 
från dagens placering. Föreslag för ny placering av reservapannan är strax söder om universitet, i anslutning till 
parkeringen nedanför ingenjörernas hus på detaljplan för universitetet, projekt 6. Den aktuella detaljplanen tillåter 
teknisk anläggning på gällande detaljplan från 2004. 

Lantmäterimyndigheten Karlstad
Plankartan behöver kompletteras med koordinater vid rutnätskryssen. Det måste finnas minst två 
stycken. Det räcker inte bara med kryssen.  

I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga åtgärder, ledningsrätter, gemensamhetsan-
läggningar och servitut bör det stå något om att den nya fastigheten skall anslutas till Krontalet ga:1 
för in- och utfart.  

Olämpligt att ha en in- och utfart till den nya fastigheten över en gc väg. ”Överfarten” bör ingå i den 
nya planen och vara kvartersmark. På ”överfarten” sätter man x för att allmänheten skall få tillträde 
till området.  

På plankartan finns ett u-område parallellt med Sommargatan. Skall det bildas ledningsrätt? För 
vilket ändamål? Om det skall bildas ledningsrätt bör det stå i genomförandebeskrivningen.  För vem 
är passagen V2 till för? Om allmänheten skall ha tillträde till passagen skall plankartan kompletteras 
med x. nordsydlig riktning går en dagvattenledning över byggrätten. I genomförandebeskrivningen 
bör det stå något om vad som händer med den. 
I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra.
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Kommentar: Plankartan uppdateras med minst två stycken koordinater. Vidare uppdateras planbeskrivningen med 
information att den nya fastigheten ska anslutas till Krontalet ga:1 samt en förklaring till bildandet av ledningsrätt.  
Karlstads kommun väljer att inte ta med bestämmelsen x i detaljplanen eftersom det i aktuell detaljplan från 2001 
redan finns ett x på den plats som Lantmäteriet påpekar. Detta innebär att marken, som används som gång och 
cykelväg, skall vara tillgänglig för allmän gång och cykeltrafik. Eftersom detta x redan finns behöver den så kallade 
passagen inte komletteras med ett x eftersom den ej anses ha stort allmän intresse.  

Kommunala remissinstansen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler studentlägenheter i Karlstad och i 
närheten av universitetet. Tillgången till studentlägenhet är en viktig del i studenters val av studieort. 
Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen Kronokassören, plane-
ring av nya studentlägenheter vid Universitetstorget på Kronoparken i Karlstad.

Miljöförvaltningen
Buller
Lägenheterna som planeras följer gällande krav enligt bullerförordningen. På grund av det trafik-
nära läget med bland annat bussgata kan de boende med fasad ut mot Sommargatan dock uppleva 
störande buller på grund av det lågfrekventa buller som bland annat bussar ger upphov till. Presta-
tionsförmågan kan försämras vid bullerexponering och studiemöjligheter som kräver koncentration 
försvåras. I SKL:s handbok om att skapa goda ljudmiljöer lyfts problematiken med att trafikbullret 
i vissa situationer kan orsaka en större andel lågfrekvent buller än i ”normalfallet”. Exempel på det 
är just busshållplatser, där bussar går på tomgång och där de accelererar från stillastående. Även vid 
gatukorsningar där körmönstret omfattar stillastående och acceleration kan andel lågfrekvent ljud 
bli mer dominerande. Vid planering av bostäder på sådana platser som utsätts för stor del lågfrek-
vent buller, är det viktigt att tidigt säkerställa en god fasaddämpning även i lågfrekvensområdet. 
Byggdelar så som fönster, fönsterdörrar och yttervägg ska avse ljudklassade produkter med tillräck-
lig ljudreduktion såväl i det aktuella lågfrekventa ljudområdet som för det sammanvägda ljudet.
Byggnadstekniskt ska byggnaden konstrueras så att kraven på godkända inomhusnivåer klaras enligt 
Boverkets byggregler. Ett sätt är att välja en högre ljudklass, till exempel ljudklass B i stället för C 
som är standard. Friskluftsventiler bör undvikas i fasader med krav på hög ljudreduktion. Låga 
inomhusnivåer av buller från trafik och installationer bör alltid eftersträvas. 

Cykelparkeringar
Studenter använder ofta cykel som sitt huvudsakliga transportmedel och därför bör cykelparkering-
arna planeras med extra omtanke. De bör ha gott om utrymme så att det inte blir trångt att låsa och 
packa sin cykel. Majoriteten av platserna bör ligga i nära anslutning till entréer, vara väderskyddade 
och det bör finnas utrymme även för cykelkärror och andra cykeltillbehör. Det vore också positivt 
att avsätta en plats där det kan göras enklare cykelfix, som däckbyte, smörjning av kedja osv.

Kommentar: I såväl Karlstad kommuns p-norm samt i aktuell planbeskrivning för detaljplanen för Kronoassören 2 
framgår det att minst hälften av alla cykelparkeringar ska vara i markplan i nära anslutning till entrén och minst 
hälften ska vara väderskyddade. 

Avfallshantering
Avfallsutrymmen bör göras lättillgängliga och tillräckligt rymliga för att möta kommande behov 
av ökad avfallssortering. Underjordiska lösningar, likt de som är gjorda vid Forest Hill är ett bra 
exempel.

Kommentar: Underjordisk avfallssortering kommer att tillämpas likt den lösningen som finns på Forest Hill. Ett 
tillägg kommer att göras i planbeskrivningen så att detta framgår. 
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Återbruk och cirkulär ekonomi
En studentlägenhet är ofta det första egna boendet och då kan man anta att möbler och inredning 
ofta behöver köpas in till denna lägenhet. För att främja och underlätta för återbruk och cirkulär 
ekonomi vore det lämpligt att ge utrymme för en lokal där möbler och inventarier kan återbrukas 
och/eller renoveras. Denna lokal kan också bli en social samlingsplats för de boende.

Kommentar: Hur lokalerna disponeras är upp till fastighetsägaren/exploatören och är ingenting som regleras i 
detaljplanen.

Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik
Utfart från Kronokassören 2 skall som i enighet med planförslaget ske västerut mot Valthornsga-
tan tillfart från södra Universitetsrondellen över Kronokassören 3 kan också ske. Det vore lämpligt 
om parkeringarna består av förhyrda parkeringar för att undvika söktrafik inom Kronokassören 2. 
Parkeringen ska utformas så att fordon inte riskerar att backa ut på GC-vägen när det vänder.
Där trafik västerut från Kronkokassören 2 passerar den befintliga GC-vägen som knyter ihop uni-
versitetsområdet och Kronoparkens centrum ska utfarten utformas för att få en lugn trafikrytm och 
prioritera fotgängare och cyklister. Den norra byggnaden vid den nya byggnationen kan inbära att 
siktskymmande hörn mellan fotgängare, cyklister och fordon. Detta bör beaktas vid detaljutform-
ning. 

Kommentar: I detaljplanearbetet går det inte att reglera förhyrda platser. Där emot görs ett tillägg i planbeskrivning-
en om gemensamhetanläggningen. Enligt en överenskommelse mellan delägare till fastigheten Krontalet S:1 dispone-
rar Kronokassören 2 över 15 av de totalt 50 bilparkeringsplatserna. 

Övriga synpunkter 
Privatperson 1
Solstudien är helt obegriplig. Det jag får upp på mobilen är 20 bilder som visar små svarta pluppar 
utan någon förklarande text. Tanken med samråd är ju att medborgare ska kunna tycka till, men det 
finns det ingen förutsättning att kunna göra med en sådant underlag. Föreslår att ni kompletterar 
solstudien med information om vad det är som visas och gärna tidsangivelser för när olika områden 
skuggas.

Kommentar: På hemsidan har vi uppdaterat med information att det i vissa webbläsare inte går att läsa solstudien 
i sin helhet vilket är beklagligt. Det går alltid att begära ut kommunala handlingar vilket är ett alternativ för dem 
som tyvärr, av skäl kommunen ej kan förklara i detta fall, inte kan läsa filer i sin helhet. Förslagen finns alltid att 
läsa under samrådstiden i Samhällsbyggnadshuset samt i Karlstadsrummet som är beläget i bibliotekshuset. 

Privatperson 2
Denna inkomna synpunkt är sammanfattad där de frågeställningar som berör den aktuella detaljpla-
nen besvaras. Synpunkterna i sin helhet finns som bilaga till denna samrådsredogörelse. 

Privatperson 2 föreslår underjordiskt garage med möjlighet till en timmes gratis parkering per dag. 
Som förslag är också att bygga 20-30 våningar istället för de föreslagna 12. 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick inte uppdraget av stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan 
för aktuell plan den 2018-03-29, det är felaktigt datum. 
Jag tror att det också skulle gynna projektet enormt om eleverna vid Karlstads universitet som är 
projektets målgrupp kan bidra med förslag till yttre -och interiördesign. 

Kommentar: Ett underjordiskt garage medgör inte detaljplanen för och är inte aktuellt för exploatören i nuläget. Att 
bygga den föreslagna volymen om 20-30 våningar är inte aktuellt för platsen eftersom det dels skulle ses som ett nytt 
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landsmärke för Karlstad vilket inte är syftet med planen.  
Det felaktiga datumet är nu korrigerat, Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2018-
04-18 att upprätta detaljplan för studentbostäder inom fastigheten Kronokassören, Kronoparken.

Att låta studenter tycka till om deras boende miljö är en viktig aspekt men detta är inget som vi reglerar i detaljpla-
nearbetet. Dock kan poängteras att det kom 15 studenter på samrådet och att samrådet hölls i Karlstads universitets 
lokaler. Det är vidare upp till exploatören om de vill göra någon konkret vad gällande studentinflytande för fasadut-
formning och intergördesign. 

Privatperson 3
Då jag bor i området precis intill det tilltänkta nybygget så tycker jag att det är fruktansvärt om det 
ska bli ett till hus här.

Det spelar ingen roll om det är tre våningar eller åtta våningar, vi som bor i området blir totalt 
instängda av betong. Som det är nu så har vi två nybyggda hus med studentlägenheter. De boende i 
dessa lägenheter för väldigt mycket oväsen, speciellt under kväll och helg. Ytterligare studentlägen-
heter i närheten skulle betyda ännu mera oväsen. Och som jag tidigare nämnt så skulle vi i området 
närmast bli mer eller mindre instängda. Grönområden försvinner och ersätts med stora fula hus. 
Den öppna ytan försvinner och allting blir instängt. Jag betalar nästan 6000 i månaden i hyra och 
allt jag ser när jag tittar ut är höghus. Ska det bli ännu mer nu?

Och det faktum att vi får lämna synpunkter medan dom redan gör mätningar och gräver vid om-
rådet som det ”planeras” att bygga på tycker jag är störtlöjligt. Det finns ingen omtanke på de som 
redan bor i området och har genomlidit nästan ett år av byggnation redan. Låt oss ha kvar grönom-
råden. Stäng inte in oss med byggnader.

Kommentar: Att det byggs studentlägenheter i anslutning till Karlstads universitet är en naturlig utveckling då 
studenter vill bo nära universitet och att just studentbostäder uppförs med den nära anslutningen till den givna mål-
punkten är något som Karlstads kommun ser positivt på. 

Akademiska hus
Generellt sett ser Akademiska Hus positivt på att Karlstad kommun förtätar med studentbostäder i 
anslutning till universitetsområdet. Som fastighetsägare till angränsande byggnad, Studenternas Hus, 
ställer vi oss dock frågande till det avstånd som uppstår mellan Studenternas Hus och nya student-
bostäder. Utifrån det underlag som finns i handlingarna verkar det som att avståndet är ca 8 meter 
mellan byggnaderna. Ett avstånd som Akademiska Hus bedömer som för litet med anledning av 
den höga byggnadsvolym om tolv våningar som planeras. Hur avståndet mellan föreslagen bebyg-
gelse och befintlig bebyggelse påverkar befintliga lokaler går inte snabbt att utläsa av
materialet och de tidpunkter som valts för solstudier är inte relevanta för den verksamhet som be-
drivs i Studenternas Hus. Utöver detta är gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ett viktigt stråk 
till Kronoparkens centrum och det är viktigt att det får en inbjudande och trygg entré. Akademiska 
Hus ser fram emot en fortsatt dialog kring de funderingar som detaljplaneförslaget väckt.

Kommentar: Avståndet mellan Studenternas Hus och de föreslagna studentbostäderna kommer leda till att karaktä-
ren av ett universitetstorg stärkas. Aktuell detaljplan kommer leda till att personer kommer att vistats/bo i området 
vilket vi hoppas kommer gynna verksamheterna i Studenternas hus.

Att gång- och cykelvägen mellan byggnaderna är ett viktigt stråk till Kronoparkens centrum och en länk till univer-
sitetet håller Karlstads kommun med om och detta stråk kommer att bevaras.
ww
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Handikappsföreningarna
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen fått ta del av
detaljplanen för Kronokassören.
I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande:
- P-platser för besökande med särskilt tillstånd bör finnas till varje kvarter.
- Boendeparkeringarna ska ha lämpligt placerade anpassade platser för handikappade.

Kommentar: Det kommer att finnas bilparkeringsplatser som är anpassade för handikappade. 

SAMRÅDSMÖTE
Måndagen den 15 oktober ägde samrådsmöte rum för den aktuella detaljplanen för Kronokassören 
2, nya studentbostäder vid universitetestorget, mötet ägde rum i lokaler på Karlstads universitet. 
Planens handläggare Ina Jacobsen höll i mötet och övriga närvarande tjänsteperson var Jonas Zet-
terberg. Mötet inleddes med att Ina presenterade bakgrunden till detaljplaneuppdraget följt av en 
beskrivning av planförslaget och avslutningsvis fanns tid för diskussion och frågor. 

Det närvarade 17 personer på samrådsmötet varav två boende på Saxofongatan och resterande var 
studenter vid Karlstads universitet.

De frågor (och svar) som framkom på samrådsmötet var följande:

• Kommer takterassen vara allmänt tillgänglig?
Svar: Inget bestämt, planen reglerar inte detta.

• Kommer vollybollplanen ersättas på annan plats?
Svar: Inget planerat.

• Tre våningar i gällande detaljplan hur stor hänsyn tas till den?
Svar: Detaljplanen prövar en ny typ av bebyggelse på platsen. Ny detaljplan ersätter den befintliga på platsen.

• Hur högt ska huset bli?
Svar: 12 och 6 våningar, med en lägre del på baksidan med två våningar.
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Samrådsredogörelsen är sammanställt på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun den
13 februari 2019 av stadsbyggnadsplanerare Ina Jacobsen.
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