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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 16 mars -16 april 2018. Planen har skickats till 
kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbygg-
nadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Ett informat-
ionstillfälle med möjlighet att ställa frågor om förslaget hölls den 9 april i Karl-
stadsrummet, Bibliotekshuset. En boende i närområdet deltog. 

Sammanfattning 
De synpunkter som har kommit in har främst varit rådgivande. Synpunkt från en 
närboende gäller risk för ökad trafik på Ölmegatan. Sedan samrådet har redaktion-
ella ändringar gjorts, i övrigt är planförslaget detsamma. 

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

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Värm-
lands museum, Vattenfall Eldistribution AB 

Ingen erinran. 
 
Trafikverket 
Ingen erinran. Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för förbättrade  
gång- och cykelmöjligheter för människor som rör sig till och från Kvarnbergsskolan. 
 

Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbeteckningen Höjden 6 bör stå på plankartan, i övrigt ingen erinran. 

 
TeliaSonera Skanova 

Har ledningar inom Höjden 6 och önskar så långt som möjligt behålla dessa för att 
undvika onödiga kostnader. Eventuell flytt förutsätts bekostas av den som initierar 
åtgärden. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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Kommunala remissinstanser 

Miljöförvaltningen 

Buller: Skolbyggnaden bör tekniskt utföras så att bullernivåerna inomhus minimeras.  
Stress, koncentrationssvårigheter och kommunikationsproblem är några negativa  
effekter av höga bullernivåer i vår vardagsmiljö. Barn är dessutom känsligare än vuxna.  
 
Gång- och cykeltrafik: Miljöförvaltningen ser positivt på att området utformas för att  
främja att elever och personal går eller cyklar till och från skolan. Planen föreslår  
cykelparkeringar på flera platser inom skolområdet. Miljöförvaltningen vill trycka på  
att dessa behöver vara väderskyddade och ha gott om platser samt möjlighet att  
parkera och låsa även cykelkärror och lastcyklar. Det bör i viss utsträckning även  
finnas laddningsmöjligheter för elcyklar.  
 
Parkeringsplatser: Parkeringsplatser bör förses med möjlighet för motorvärmare och  
med laddningsmöjligheter för elfordon, det senare bör alternativt förberedas för  
senare installation. 
 
Anmälan och tillstånd för skolverksamheten: Vid ändringar av befintlig verksamhet  
ska Skolverksamheten och Livsmedelshanteringen anmälas till miljöförvaltningen. 

Kommentar: Synpunkterna noteras och förmedlas vidare till projektledare på Tek-
nik- och fastighetsförvaltningen. 

 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Planområdet: En liten del av detaljplan från 1963 kommer fortsättningsvis att vara 
gällande eftersom det nu aktuella planförslaget inte sträcker sig över gatan och till 
intilliggande fastighet i planområdets sydöstra hörn. Kommunen bör därför justera 
plangränsen.  

Utbyggnaden av skola ryms i huvudsak inom gällande detaljplan förutom i den 
norra delen mot Ölmegatan och kommunen begränsar den nya detaljplanen till 
denna del. Länsstyrelsen ser dock tydliga behov och fördelar med att planförslaget 
omfattar hela skolområdet bland annat med hänsyn till trafiksituationen. Ett utökat 
planförslag skulle även ge möjlighet att se över den gamla planbestämmelsen ”A-
Allmänt ändamål” för hela skolområdet. 

Trafikfrågor: Länsstyrelsen kan av planhandlingarna utläsa att det idag finns behov 
av trafikåtgärder vid gatorna kring skolan. Verksamheten kommer i betydlig grad 
att utökas, från dagens 260 elever till cirka 400 elever, med ökad trafikbelastning i 
området som följd. 

Kommunen redovisar ett översiktligt förslag på vilka platser i gatumiljön som 
kommer att ses över i samband med ombyggnationen av skolan. Länsstyrelsen an-
ser dock att kommunen bör reglera gatumiljön med hänsyn till den ökade belast-
ningen inom ramen för detaljplaneringen och därför ser det som rimligt att detalj-
planeförslaget omfattar hela skolområdet. Det är viktigt att ta ett helhetsperspektiv i 
planarbetet och säkra miljön för gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik och fram-
förallt skoleleverna. 

Gårdsmiljö/friyta: Länsstyrelsen efterfrågar resonemang och redovisning av friytor 
i skolområdet, dess placering och storlek. Kommunen bör utgå från Boverkets väg-
ledning och vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till 
både storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt 



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för del av Höjden 6 och del av Kvarnberget 1:1 Samrådsredogörelse 3 

 
mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundsko-
lan. Den totala storleken på friytan bör helst överstiga 3000 m2. 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhål-
landen inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Kommentar: Råden och synpunkterna noteras. Plangränsen i sydöst justeras så att 
planområdet sträcker sig över gatan och fram till intilliggande fastighet.  

Givetvis är det mycket viktigt att försöka göra gatorna kring skolan så säkra som 
möjligt och förbättringar i gatumiljöerna kring Kvarnbergsskolan kommer att gö-
ras i samband med ombyggnaden. Men ett helhetsperspektiv angående trafikfrå-
gorna uppnås i kommunens interna arbetsprocesser, inte med bestämmelser regle-
rande i detaljplan. Kommunen arbetar med trafiksäkerhetsfrågorna och gång- och 
cykelvägnätet som helhet, förutom i skolans direkta närhet.  

Större delen av skolans tänkta utbyggnad ryms inom gällande detaljplan och SBF 
ser i dagsläget inga tydliga behov eller fördelar med en större och mera omfat-
tande plan. 

Planbeskrivningen kompletteras med mer information om skolgårdsmiljön och 
friyta per barn. Skolgården kommer att vara cirka 7500 m2 (dvs mer än dubbelt så 
stor som det rekommenderade minimimåttet 3000 m2). Ett dimensionerande mått 
på 30 m2 friyta per barn kommer inte att uppnås. Det är svårt att utöka skolgården 
då den ligger som en ”ö” i gatunätet, men det som Boverket i första hand rekom-
menderar är skolgårdar med kvalitet, med t.ex. varierad terräng och vegetation 
som främjar lek och socialt samspel. När skolan byggs om kommer också fokus att 
läggas på att skapa en mera variationsrik skolgårdsmiljö, med större inslag av 
grönska. Det finns också möjlighet för verksamheten att med hjälp av schemalägg-
ning och planering av rasterna styra barngrupperna och antalet barn som är ut-
omhus samtidigt. 

 

Yttranden från övriga 

Boende, Ölmegatan 13  

Idag är trafiken på Ölmegatan omfattande speciellt vid tiden då skolan börjar och  
slutar. På Ölmegatan i höjd med Kvarnbergsskolan är det parkeringsförbud som  
inte respekteras av föräldrar som släpper av sina barn, de går ur bilen och följer  
med barnen in (då är bilen parkerad) ibland utan att stänga av bilen  
(parkeringsvakter lyser med sin frånvaro). Nu ska Karlstads kommun bygga ut  
skolan och följden blir fler elever mera trafik och mera utsläpp från bilar. Hur  
tänker ni här? Jag vet inte vilken laglig rätt jag har att protestera och säga nej till  
utbyggnad av Kvarnbergsskolan, men jag vill säga nej och det på grund av som jag  
tidigare har skrivit den ökande trafiken och de utsläpp det för med sig (diselbilar). 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Tanken är att förbättra trafiksituationen vid 
skolan i samband med att skolan byggs ut, t.ex. föreslås att en ny plats för hämt-
ning och lämning med bil ordnas i hörnet Jössegatan/Gillbergsgatan. Förbättring-
ar kommer också att göras vid Ölmegatan. Genom att prioritera gång- och cykel-
vägarna kan förhoppningsvis fler föräldrar och barn välja att ta cykeln eller att gå 
till skolan. Skolan kommer att byggas ihop till en sammanhållen byggnad och en-
tréerna till elevernas hemrum kommer att vara placerade österut mot skolgårdssi-
dan. Det gör att det sannolikt blir en större spridning på trafiken och hur man rör 
sig kring skolan än idag och förhoppningsvis en mindre belastning på Ölmegatan 
som följd. 
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Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2018-05-02 av stadsbyggnadsarkitekt Åsa Lundgren. 


