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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN RODRET 1 
M.FL. - ORRHOLMSSKOLAN 

Inledning 
Planförslaget har upprättats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfarande.  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under detaljplanesamrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och för-
slag till förändringar av planförslaget med anledning av synpunkterna.  

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan för fastigheten Rodret 1 m.fl. - Orrholmsskolan har upprättats 
den 4 december 2019 § 28. Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 23 de-
cember 2019 – 31 januari 2020. Planen har skickats till kommunala och statliga remiss-
instanser samt till ägare till fastigheter och byggnader inom och gränsande till planom-
rådet, och till organisationer verksamma inom området. Planen har dessutom funnits 
tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i Bibliotekshuset och på 
kommunens hemsida.  

Ett informationsmöte hölls den 16 januari 2020 i Samhällsbyggnadshuset. Anteck-
ningar från mötet bifogas samrådsredogörelsen (bilaga 1). 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör främst Natura 2000, geoteknik, MKN vatten och översväm-
ningsrisker. Även frågor om byggtrafik och byggnadshöjd/byggnadsvolym har berörts 
i vissa yttranden. Synpunkter/noteringar om bl.a. kulturmiljö har också lämnats. 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
 införande av planbestämmelse S1 så att markanvändning endast gäller för 

grundskola. 

 byggrätter i norr resp. i söder har krympt något med syftet att förbättra utsik-
ten mot Tullholmsviken.  

 planbeskrivning har kompletterats med text om MKN vatten och Natura 
2000. 

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/under och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas 
ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 
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Inkomna yttranden 
Totalt 20 yttranden har inkommit. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Tra-
fikverket, Lantmäterimyndigheten, Värmlands Museum, Teknik- och fastighetsnämn-
den, Barn- och ungdomsnämnden, Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämndens ar-
betsutskott, Karlstads el- och stadsnät AB, Carlstads-Gillet och fem närbo-
ende/privatpersoner.  

Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Vissa ytt-
randen återges i sin helhet. Kommentarer och förslag till förändringar redovisas med 
kursiv stil.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Carlstads Gillet, Karlstads 
El- och Stadsnät AB, Postnord AB, Hyresgästförening i Karlstad och Lantmäterimyn-
digheten har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Rubricerat detaljplaneförslag, upprättat med standardförfarande den 25 november 
2019, har översänts för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL). Planför-
slaget har behandlats i samråd med Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrel-
sen vid planberedning den 31 januari 2020.  

Syftet är att skapa möjlighet att uppföra en ny skola med en idrottshall för att möta 
behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken. 

Länsstyrelsens roll 

Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor som användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hän-
syn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion. Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om till-
lämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän syn-
punkt. 

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det 
finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställ-
ningstaganden i översiktsplan. 

Gällande detaljplan 

Området omfattas av två detaljplaner från 1964 respektive 2006 som anger allmänt 
ändamål, skola, p-platser, idrottsändamål samt gatumark som markanvändning. 

Miljöbedömning 

Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget ej medför en betydande miljöpå-
verkan enligt miljöbalken (MB 6:11). Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Råd enligt PBL m.m. 

Översvämning och geoteknik 

Planområdet är delvis översvämningshotat, det gäller främst det i söder belägna områ-
det där den planerade sporthallen avses uppföras. Bestämmelser om lägsta nivå för 
färdigt golv alternativt skydd för tekniska installationer har införts på plankartan. För 
att klara översvämningskraven måste marknivån höjas innan idrottshallen kan byggas. 
Det innebär risk för sättningar då marken enligt geoteknisk PM bedöms som mycket 
sättningskänslig. Detta bör framgå av planbeskrivningen. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med vad geotekniska undersökningar förordas så att det 
kan beaktas vidare vid projektering. Det kan också noteras att tillfartsvägen/angöring till id-
rottshallen kommer att projekteras till + 46.60 i stället för föreskriven lägsta gatuhöjd +46.48 
med syfte att ta höjd till eventuella sättning i framtiden. I övrigt förutsätts planen också att mar-
ken närmast idrottshahallen ska utföras med lättfyllning så att marksättning kan undvikas.  

Kommunens ställningstagande, om att skolor så länge de inte inrymmer förskolor ej är 
samhällsviktiga, påverkar vilket riskscenario som ska tillämpas ur översvämningssyn-
punkt. Markanvändningen [S] skola som här används har heller inte getts någon be-
gränsning i detta avseende vilket på sikt öppnar för förskola även om det inte är 
kommunens avsikt i dagsläget.  

Kommentar: 
Planbestämmelsen för markanvändning har (S1) preciserats och begränsats så att det endast tillåts 
grundskola. 

Vid arbete med intilliggande detaljplaner åtog sig kommunen att vid omdaning av om-
rådet höja Tullhusgatan för att säkerställa åtkomst under en pågående översvämning. 
Tullhusgatan har en central funktion för trafikförsörjning, utrymningsmöjlighet och 
framkomlighet för blåljusverksamhet i området.  

Länsstyrelsen konstaterar även nu att tillfartsvägarna till Orrholmen riskerar att över-
svämmas vid högsta beräknade vattennivå (+47,07 RH2000) och att åtkomsten till 
skolan då försvåras även om själva skolan klarar en översvämningssituation. Länssty-
relsen bedömer att kommunen behöver utveckla resonemanget kring samhällsviktig 
verksamhet, och då särskilt skolor. 

Kommentar: 
Kommunen vill tydliggöra att en upphöjning av tillfartsvägen (Tullhusgatan tillsammans med 
Näbbgatan) till minst + 46.80 RH2000 enligt planen för Tullholmssågen gör det möjligt att 
skolan kan nås via Tullhusgatans norra del, Näbbgatan och sedan söderut via Landgången när 
sträckan som helhet ligger +46.80. En gatuhöjd på +46.80 innebär per automatik att gc-väg 
och trottoar längs sträckan kommer att ligga lite högre kanske på +47.00 vilket då blir möjligt 
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att gå samt blåljusverksamhet kan också ta sig fram. Ett förtydligande när det gäller en upphöj-
ning av Tullhusgatan är, eftersom Tullhusgatan är ett lokalt avledningsstråk för skyfall innebär 
upphöjningen till högsta beräknade vattennivå (+47.07 RH2000) stor påverkan på dagvatten-
avrinning mot intilliggande kvarter längs gatan under skyfall med återkomsttid – 100 årsregn. 
Det kan också noteras att dämningsnivå för befintliga fastigheter längs Tullhusgatan redan ut-
satts och kommunen har redan lämnat juridiska punkter/dämningsnivåer som anpassats till bef. 
gatunivå.  

I övrigt lyfter kommunen fram följande argument till varför ett avsteg från Boverkets riktlinje be-
döms vara acceptabel: 

- Etableringen av den tilltänkta skolan handlar om en utveckling av pågående skolverksam-
het som funnits och bedrivits sedan 1960-talet fram till idag. 

- Utveckling av skolverksamhet sker inom utbyggd infrastruktur och i ett centralt läge som 
kan möta knappt 640 elever som kommer från stadsdelarna Orrholmen och Viken samt 
kringliggande stadsutvecklingsområde kv. Kanoten, Varvet, Tullholmssågen och Skepparen. 

- Planerad verksamhet handlar om en grundskola som enligt räddningstjänsten inte är sam-
hällsviktiga verksamheter. 

- Utöver dessa förutsätter detaljplanen att byggrätten för tillkommande skola kommer att 
ligga på den delen av skoltomten, där marknivå ligger på +47.00 RH200 vilket innebär 
att färdig golvnivå ligger minst på +47.10 RH 2000.  

- Skolan kan ändå nås av blåljusverksamhet vid högsta beräknade vattennivå via gångbana 
och trottoar längs tillfartsvägen (Tullhusgatan-Näbbgatan- Landgången) vid högst beräknad 
vattennivå. 

I övrigt bedöms det att både kommunens riktlinjer för översvämningar och Boverkets tillsynsväg-
ledning först och främst utgår från ett funktionskrav. Kommunen menar att funktionen för bef. 
bostäder inom upptagningsområde vid högsta vattennivåer inte kan bibehållas, när vatten, avlopp, 
el, och värme inte fungerar. Det är därför ett avsteg från översvämningsskydd mot högsta ytvat-
tennivåer bör vara acceptabelt och motiverat.   

MKN vatten 

De vattenförekomster som berör planområdet är både Klarälven-Suttersälven och 
Vänern-Hammarösjön vilket bör framgå av planbeskrivningen. Beskrivningen av 
MKN vatten tar inte upp t.ex. Svämplan som är en del av det morfologiska tillståndet. 
Vidare bör de kvalitetsfaktorer som kan komma att påverkas inom den ekologiska och 
kemiska statusen beskrivas. 

Kommentar: 
Närmaste strandzon som oftast översvämmas dsk. Svämplan ligger enligt kommunens kartun-
derlag inom ett avstånd av ca 5-6 meter från bef. strandkant. Kartunderlaget visar att 
Svämplanen i det berörda avsnittet sträcker sig fram till gc-vägen som ligger utanför planområdet 
på ett avstånd av 15 meter. Kommunen menar att bef. gc-väg i det avsnittet fungerar som en bar-
riär mellan vattnet och kringliggande marker. Därför anser kommunen att genomförande av pla-
nen inte påverkar Svämplan och innebär inte heller en försämring av vattenförekomstens hydro-
morfologiska kvalitetsfaktorer (morfologiskt tillstånd, konnektivitet eller hydrologisk regim) i en 
sådan utsträckning att det riskerar påverka statusklassningen av kvalitetsfaktorerna. Med an-
ledning av detta har kommunen i tidigare skede bedömt att ekologiska statusen utifrån hydro-
morfologiska kvalitetsfaktorer inte påverkas nämnvärt. Planbeskrivningen har kompletterats 
med synpunkten om vattenförekomsterna.  
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Övriga upplysningar 

Natura 2000 

Av planbeskrivningen framgår att kommunen gör bedömningen att det näraliggande 
Natura 2000 området inte påverkas av planförslaget.  

Länsstyrelsens bedömning är att en utredning om behovet av tillståndsprövning inte 
enbart kan utgå från ett avstånd utan ska utgå från om planförslaget innebär att en på-
verkan kan uppstå på miljön på ett betydande sätt. Kommunen har inte tydligt re-
dogjort för skyddet av Natura 2000-området vid Tullholmsviken.  

Kommentar: 
Eftersom det aktuella planområdet inte berör några arter och naturtyper som är utpekade i Na-
tura 2000-området bedöms det att inte bevarandestatus för Natura 2000 kommer att förändras. 
Planbeskrivningen har också kompletterats med konsekvenser för Natura 2000-området. 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för 
prövning. Länsstyrelsen kan i dagsläget inte avgöra om planen kan bli föremål för 
prövning avseende hälsa och säkerhet, översvämning. 

Lantmäterimyndigheten 

Plankartan är otydlig, rörigt med linjerna som visar strandskyddet upphävs. De linjerna 
kan med fördel redovisas på en insättningskarat.  

Skala saknas vid skalstocken. 

Kommentar: 
Plankartan har förtydligats dock med en insättningskarta.  

Det hade varit bra med en illustrationskarta som visar hur fastighetsbildningen är 
tänkt. I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-
punkt inget att erinra.   

Kommentar: 
Planenheten anser att med tanke på att planen berör både allmän platsmark och kvartersmark 
är det mycket bättre att fastighetsbildningen utförs i senare skede efter planen vunnit laga kraft.  

Trafikverket 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat underlag som syftar till att möjliggöra för ny-
byggnation av skola och idrottshall för att möta behovet av grundskoleplatser i områ-
det. 

Närmsta statliga infrastruktur är primär länsväg 236 där Trafikverket är väghållare. 
Delar av väg 236 utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § 
då den binder samman kommunikationsanläggningar av riksintresse. Väg 236 är utpe-
kad i funktionellt prioriterat vägnät och har en ÅDT (årsdygnsmedetrafik) på 13 658 
fordon varav 6 % utgör tung trafik enligt mätår 2017. 

Bedömning och upplysningar 

Trafikverket ser positivt på kommunens arbete med att skapa förutsättningar för att 
minska bilberoendet i staden genom bostadsnära service. Grundläggande för att få 
människor att välja bort bilen i sina vardagliga resor är att möjliggöra för familjer att 
ha sina barn i förskola/skola i rimlig närhet till bostaden vilket planförslaget bidrar till. 
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Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen. 

Trafikverket delar kommunens uppfattning om att planförslagets förväntade trafikalst-
ring är att betrakta som försumbar. Planförslaget bedöms inte påverka statlig infra-
struktur eller vice versa, Trafikverket har således inget att erinra 

Värmlands Museum 

Orrholmsskolan mm – aspekter på kulturmiljö 

Värmlands Museum har tagit del av samrådshandlingen över ny detaljplan för Orr-
holmsskolan m.m. inom stadsdelen Orrholmen. Planen syftar till att skapa möjlighet 
att uppföra en ny skola i tre våningar samt en helt ny idrottshall i anslutning till Orr-
holmens IP. Kommunen vill riva befintlig skolbyggnad och uppföra en ny moderna 
och större belägen på samma plats som den befintliga. Detta för att skapa närhet och 
bättre samverkan mellan områdets olika verksamheter. 

Vad som främst utmärker stadsdelen är de yttre förutsättningar med sina karaktärist-
iska promenadstråk, mjuka kullar, stora grönytor och närheten till vattnet. Kvaliteter 
som är tydliga och viktiga att värna. Orrholmens öppna ytor är tillsammans med den 
ursprungliga bebyggelsen stadsdelens största kvalité 

Museet lämnar följande synpunkter 

Av de dryga 2000 bebyggelsemiljöer som är skyddade som byggnadsminnen represen-
teras efterkrigstidens arkitektur endast av en liten bråkdel. Lika illa beställt är det på 
riksintresseområdet, vilket inte innebär ett formellt skydd, men är en viljeyttring som 
vill visa att en miljö präglad av sin historia är en tillgång och bör skyddas. Detta är sär-
skilt viktigt i miljöer från sent 1900-tal, där en stor del förvanskats eller helt försvun-
nit. 

På Orrholmen finns ett tidstypiskt och funktionellt stadsplaneideal där sambanden 
mellan skola, centrum, trafiklösningar, parklek och bebyggelse är lätta att uppfatta. 
Viktiga samband som är betydelsefulla att värna, vilket man gör genom att inte bygga 
för tätt. Inställningen bör därför vara att behålla områdets öppna struktur och gröna 
karaktär. 

Orrholmsskolan är kulturhistoriskt intressant. Likt större delen av Orrholmens övriga 
bebyggelse uppfördes denna utifrån sin samtids plan- och stilideal. 

Om Orrholmsskolan rivs för att ge plats åt en ny och modernare skola bör denna 
först grundligt dokumenteras. Att bevara fysiska uttryck och karaktärsdrag från olika 
historiska epoker är viktigt. Bebyggelsen från det tidiga 1970-talet, med sina arkitekto-
niska särdrag, är exempel på bebyggelsemiljöer som rymmer många aspekter, alla lika 
angelägna att lyfta fram. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med att i samband med rivningslov ska ett grundligt doku-
ment tas fram.  

Skolgården betecknas som park i illustrationskartan, trots att den till stor del består av 
en hårdgjord yta. Vad gäller? Park eller asfalt? Att bevara så mycket som möjligt av be-
fintlig grönstruktur anser museet vara viktigt. 

Kommentar: 
Skoltomten är enligt planförslaget uppdelad till två delar prickmark och byggrättsyta. Prickmar-
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ken i öster utmed Tullholmsviken ska utnyttjas som skolgård. Utformning av skolgården är en 
projekteringsfråga som sker i senare skede när bygglovsprocessen dras igång. 

Planförslaget säger sig utifrån en värdebeskrivning i kulturmiljöprogrammet stämma i 
skala och utformning. Menas då bebyggelsens enkla linjer och dess tidstypisk form 
med fasadmaterial av gråvit kalksandsten? Innebär det att skolbyggnaden ska få ett an-
nat fasadmaterial som liknar omkringliggande bostadshus? Museet ser en risk i detta 
och anser att en ny skolbyggnad ska vara lätt att identifiera som ett nyare tillägg (även 
längre fram i tiden). 

Kommentar: 
Kommunen menar att skalan ska var högst 3 våningar och stämmer väl med skalan för bef. bo-
stadsbebyggelse runt om planområdet. Planen reglerar endast var byggrätten för tillkommande 
skolbyggnaden ska ligga på skoltomten. Övriga utformningar så som materialval, färgsättning 
kommer att studeras i nästa skede i samband med bygglovsprövning. 

I avsnittet sociala konsekvenser står att en (tilltänkt) idrottshall ökar det sociala utbytet 
och minskar barriärerna. Detta har bäring på tillgängligheten till idrottshallen. Därför 
undrar museet om hallen kommer vara öppen eller stängd för allmänheten? I ett tidi-
gare avsnitt (huvuddrag sid 5) står att hallen ska hyras ut när skolan ej är i bruk. 

På vilket sätt ökar ett kommersiellt bruk ”det sociala utbytet och minskar barriärerna” 
i området? 

Avslutningsvis undrar museet på vilket sätt skolans placering och volym begränsar de 
”negativa konsekvenserna på kulturmiljön Orrholmen”? Planerad torg- och gemen-
samhetsyta ligger nära Orrholmsplan. Museet vill påpeka vikten av att upplevelsen av 
Orrholmsplan och den ursprungliga trafiklösningen inte reduceras eller förtas. Orr-
holmsplan är av central betydelse för stadsdelens karaktär och en del i vad som pekas 
ut i kommunens kulturmiljöprogram som en särskilt värdefull miljö 

Kommentar: 
Placering av skolbyggnaden har utgått från en struktur som stämmer och anpassar med bebyggel-
sestruktur inom området. Det kan också noteras att planförslaget med nuvarande utformning inte 
tar i anspråk någon yta från Orrholmsplan.  

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Synpunkter 

Vid skoltomtens västra sida finns det i dagsläget en gång- och cykelväg som går i 
nord-sydlig riktning. Denna ska finnas kvar och plankartan föreslås justeras för att 
klargöra detta. 

En rad med parkering föreslås ändras från allmän gata till kvartersmarksparkering. På 
grund av att det föreslås bli för hämtning och lämning på en del av parkeringarna så 
vore det mer lämpligt att parkeringarna lämnas utanför planen och förblir allmänna. 
Då en del av parkeringarna föreslås avsättas för hämtning och lämning så medför 
detta minskade intäkter för teknik- och fastighetsförvaltningen då de är avgiftsbelagda 
i dagsläget. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att parkeringsraden i direkt anslutning till huvudentrén som 
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kvartersmark är en förutsättning för en hållbar lösning för lämning och hämtningar varför ytan 
ritats som kvartersmark för parkering. 

Både Orrholmsskolan och förråd /omklädningsrum vid idrottsplatsen har redan idag 
anslutning till VA-ledningsnätet. Tillkommande byggnader kan anslutas till befintliga 
serviser. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgiften. 

I plankartan och beskrivningen bör det tydliggöras vilka nivåer för översvämning som 
gäller för tekniska installationer såsom vatten och avlopp. Det är oklart vilka nivåer 
som gäller för tex idrottshallen. Genom planerade åtgärder i denna detaljplan (höjning 
av vägen mellan skolan och idrottsplatsen), vid parkleken samt planerade åtgärder i 
Sjömansgatan klarar va-systemet på Orrholmen +46,48 (200 nivå i Vänern). 

Kommentar: 
Med tanke på att byggrätten enligt planen ligger på västra delen av skoltomten, där marknivå lig-
ger på +47.00 RH200 förutsätter planen att tekniska installationer för skolan endast över-
svämningssäkras till minst +47.07 RH2000.   

Planområdet innefattar i stort sett enbart kommunal mark, en liten del av tillfart till id-
rottsområdet berör KBAB:s fastighet och ett servitutsavtal kommer att tecknas för att 
tydliggöra bland annat ansvarsfördelning.  

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med upplysningen. 

Miljönämnden 

Byggnationen 

En ny skola med idrottshall kan ge låg energianvändning och bra miljöval. Miljöför-
valtningen förutsätter då att rivningen av den gamla skolan sker med hög grad av 
materialåtervinning och återanvändning av inredning. I plankartan får gärna gröna tak 
anges som takmaterial. 

Kommentar 
Frågan är inte en detaljplanefråga utan en detaljprojekteringsfråga som vidarebefordras till Fas-
tighetsavdelningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen för beaktande vid projektering.  

Gång och cykel 

Skolans placering ger en god tillgänglighet för bussåkande, gående och cyklister som 
förhoppningsvis upplevs enklare och tryggare för föräldrar än att skjutsa barn med bil. 
Cykelparkeringarnas utformning och placering är viktig så att de blir väderskyddade 
nära entréerna med bra social övervakning. Även lastcyklar behöver kunna parkeras 
vid skolan. Angöring för både elever och personal behöver kunna ske både vid huvu-
dentrén och mot skolgården i norr vilket också anges i plankartan. Illustrationen kan 
här behöva justeras. Miljöförvaltningen utgår från att antalet cykelparkeringsplatser 
blir tillräckligt många. Av illustrationerna att döma ser det ut att vara lite för få platser. 
Cykelvägarna från sjösidan ser inte heller optimala ut för att komma tryggt och gent 
till skolan. 

Idrottshallens tillgänglighet är bra för gående och cyklande och även här är bra cykel-
parkeringar viktiga för att stärka valet av cykel. 
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Kommentar 
Planen med nuvarande utformning har sparat tillräckliga ytor för cykelparkeringar. Övriga fråge-
ställningar är inte en detaljplanefråga utan vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- 
och fastighetsförvaltningen för beaktande i nästa skede vid projektering.  

Avfallshantering och transporter 

Det är viktigt att utrymme och läge för avfallshantering ger förutsättningar för skolans 
hållbarhetsarbete kring resurser där elever kan göras delaktiga genom att utrymmet 
möjliggör återvinning och återbruk. Även för idrottshallen är möjligheterna till källsor-
tering och väl fungerande avfallstransporter viktig. Planerad allmän GC-väg till och 
från idrottshallen klarar inte renhållningsfordons svängradie i de första två kurvorna. 
Bärigheten för renhållningsfordon och möjligheten till möten med cyklister måste 
också beaktas. 

Kommentar 
Planen reglerar endast cykelstråket och angöring till idrottshallen och KBAB:s bostadsbebyggelse. 
Syfte med vändplatsen är för varutransport till skolverksamhet vilket gör att det i stort sett ska 
ligga på kvartersmark för skolan dock ej som en del av gatumark. Därför redovisar planförslaget 
vändplatsen endast på illustrationskartan. Utformning av vändplatsen och tillfartsvägen är en de-
taljprojektering som ska anpassas och utföras för både sopbil och varutransport.  

Förorenad mark 

På den aktuella platsen har det förekommit verksamheter som inneburit att marken 
blivit förorenad. Frågan om marksanering handläggs av miljönämnden som tillsyns-
myndighet enligt miljöbalken. I huvudsak bedöms det som beskrivits om markförore-
ningar vara godtagbart. Föroreningssituationen i området är sådan att det kommer att 
krävas avhjälpandeåtgärder för att kunna genomföra planen. 

Buller på skolgård 

Enligt planförslaget ska större delen av lekytan/skolgården placeras mot vattnet och 
det finns goda förutsättningar för att utforma en relativt tyst skolgård som klarar upp-
satta riktlinjer. 

Radon 

Beträffande radon rekommenderas att genomföringar vid grundläggning utförs på ett 
radonsäkert sätt även om låga radonvärden mäts upp. 

Kommentar 
Frågan vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen för be-
aktande i nästa skede vid projektering.  

UV-strålning  

Barns och ungas hud är extra känslig för UV-exponering och det är därför viktigt att 
utemiljön erbjuder skugga i de utemiljöer där barn vistas när solen står som högst. 
Därför är utemiljöer med skuggande träd och buskar eller andra solskydd viktig vilket 
bör hanteras i planbestämmelserna 

Kommentar: 
Önskemålet vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen för 
beaktande vid detaljprojektering.  

Yttranden från företag och organisationer 

Region Värmland 

Övergripande 
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Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 7 som trafikerar Orrhol-
men - Zakrisdal med ett utbud om 20-minuters trafik under vardagar. Trafiken för-
stärks under rusningstrafiken främst genom resande till/från befintliga skolor längs 
med Tullhusgatan. 

Påverkan 

Detaljplanen skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande på linje 7. 

Konsekvenser på kort sikt 

Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt 

Långsiktigt är bedömningen att det finns linjelagd kollektivtrafik mellan Orrholmen 
och centrum via Tullhusgatan. En ny bytespunkt planeras vid Inre hamn som möjlig-
gör byten till Karlstadsstråket och koppling till Centralsjukhuset och Bergviks han-
delsområde i väster och Universitetet och Välsvikens handelsområde i öster. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 

Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga fak-
torer för resandeutvecklingen. Att tillföra nya bostäder i närhet till de befintliga kollek-
tivtrafikstråken är därför positivt. Det är också viktigt med god framkomlighet för kol-
lektivtrafiken. Vid etablering av skolor och i synnerhet grundskola är det viktigt att 
gångvägar och kopplingar mellan kollektivtrafikens hållplatser och målpunkter särskilt 
beaktas. 

Kommentar: 
Planförslaget förutsätter att huvudentré till skola ligger mot Orrholmsplan, där busshållplatsen 
finns vilket bidrar till en resandeutveckling. 

Karlstads Parkerings AB 

Yttrande 

Karlstads Parkerings AB har till viss del varit delaktig i planarbetet i form av dialog om 
detaljplanens parkeringsyta och har inget att erinra förutom nedanstående kommenta-
rer: 

Bolaget ställer sig positiv till att parkeringen norr om Orrholmsskolan görs till kvar-
tersmark, men ifrågasätter varför parkeringen endast ska kunna nyttjas av skolans per-
sonaldagtid och övriga intressenter kvällstid, vilket framgår av planbeskrivningen. Såd-
ana förutsättningar leder med stor sannolikhet till att parkeringsplatser som skulle 
kunna nyttjas av andra står tomma. Samutnyttjning över samtliga intressegrupper bör 
istället ske dygnet runt. 

Kommentar: 
Planförslaget är en bekräftelse av gällande markanvändning vilket innebär att samutnyttjning av 
ytan kommer i fortsättning att vara på samma sätt som idag. Stadsbyggnadsförvaltningen menar 
att det är upp till verksamhetsutövare att undersöka hur behoven ser ut och hur parkeringsskylten 
kan skyltas. 

Den rad med parkeringsplatser på Orrholmsplan väster om skolan som föreslås 
övergå från allmän platsmark till kvartersmark och fungera som en parkering för att 
lämna och hämta skolbarn bör kvarstå som gatumark. Anledningen till detta är att en 
övergång till kvartersmark skulle leda till en situation där ingen ansvarar för parke-
ringsövervakningen. Detta då teknik- och fastighetsförvaltningen endast ansvarar för 
övervakning av ej avgiftsbelagd gatumark och Karlstads Parkerings AB endast för 
övervakning av avgiftsbelagd kvarters- och gatumark. Övervakning av en avgiftsfri 
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parkering för att lämna och hämta skolbarn på kvartersmark faller med andra ord mel-
lan stolarna. Att fortsatt ha hela lämna och hämta parkeringen som allmän platsmark 
skulle inte innebära någon skillnad vid vägmärkesskyltning av parkeringen och det 
skulle säkerställa att parkeringsövervakning finns. Det vill säga Karlstads Parkerings 
AB förordar att parkeringsytan på Orrholmsplan, väster om skolan, bibehålls som 
allmän platsmark. 

Kommentar: 
Frågan har redan besvarats, se teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkt ovan. 

I den södra änden av raden med parkeringsplatser på Orrholmsplan är fyra stycken 
laddplatsparkeringar. Korttidsparkeringarna för att lämna och hämta bör flyttas norrut 
för att undvika kostsam flytt av laddplatserna. 

Kommentar: 
Frågan vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- och fastighetsavdelningen för beak-
tande vid projektering.  

Skanova  

Skanova har teleanläggningar inom planområdet. Skanova önskar att så långt som 
möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter 
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall no-
teras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjlig-
göra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekos-
tar den och tar hänsyn till de arbeten som måste utföras i samband med detta samt i 
god tid informerar Skanova. 

Kommentar 
Planbeskrivningen har förtydligats med att åtgärder, olägenheter och kostnader som uppkommer 
med flyttning ska bekostas av exploatören, se planbeskrivning rubriken Ekonomiska frågor. 

Yttranden från grannar och allmänhet 

Bostadsrättsföreningen Aktern 

Vi undrar om det är möjligt att träffa stadsbyggnadsförvaltningen i rubricerat ärende 
och diskutera våra funderingar? Om möjligt vänligen föreslå plats och tid! 

Som ordförande i Brf Aktern vill vi att ni beaktar anslutningsmöjligheter till skolan. 
Redan i dag har vi både elever och lärare som genar över vår tomt på gräsmattorna 
samt klättrar över staket. 

Kommentar 
Tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen träffade 
Brf:en och kom fram till att kommunen i samband med genomförande av planen kommer utföra 
åtgärder i form av staket eller liknande som begränsar barn och personal att gena över kringlig-
gande tomter. Det kan också konstateras att planförslaget med nuvarande utformning med place-
ring av huvudingången, lämning och hämtning längs Orrholmsplan bidar till att skolbarn tar sig 
till skolan via Orrholmsplan.    

Boende 1 

Vi ser positivt på förslaget i sin helhet. Dock vill vi påtala, att när planen skall genom-
föras måste all byggtrafik gå på Tullhusgatan ända fram till skolområdet vid Orr-
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holmsplan. Vår erfarenhet av byggandet vid Tullhusgatan/Orrholmsgatan/Näbbgatan 
har varit ytterst besvärande för oss på Näbbgatan/ Landgången. Detta har varit en sa-
nitär olägenhet som ej får upprepas.  

Kommentar 

Byggtrafik är en tillfällig trafik som inte är en planfråga utan det är en genomförandefråga. 
Fråga skickas vidare för beaktande vid projektering så att byggtrafiken genom upphandlingen 
kan hänvisas till Orrholmsplan och Tullhusgatan. 

Några påpekanden och iakttagelser vill vi framföra och önskar att de ska beaktas i det 
fortsatta planarbetet eller vid planens genomförande: 

- Det är viktigt att tillfarten till idrottsplatsen betecknas som "GATA", som den gjorts 
i planförslaget, men också att den utförs och används som sådan. För närvarande 
finns det ingen legaliserad tillfart till idrottsplatsen för motortrafik med följden att 
flera möjliga och omöjliga "vägar" används för att nå denna. Man kör på gräsmat-
tor, gc vägar eller gångvägar. Detta bevittnar vi närboende dagligen. 

Kommentar 

Förutsättning för beteckning ”GATA” enligt planförslaget är det ska fungera som gemensam 
tillfartsväg för idrottshallen, Orrholmens IP och även för en del av KBAB: bostäder.   

- Där gatan till idrottsplatsen korsar gång- och cykelvägen måste effektiva avgräns-
ningar utföras för att förhindra olyckor, eftersom gc-vägen används mycket fre-
kvent för promenader, annan motion och rastning av hundar. Denna spärr skall 
dessutom förhindra bilar att köra in på gc-vägen. 

Kommentar 

Planen förutsätter en smal tillfartsgata som gör att oskyddade trafikanter, gående och cyklister 
prioriteras. I övrigt kommer trafiken på tillfartsvägen begränsas genom både vägmärke och ev. en 
vägbom om det behövs. Kommunen menar att på vägen endast tillåts driftfordon och handikapp-
fordon.   

- Parkering i direkt anslutning till idrottsplatsen skall finnas. Att parkera på Orr-
holmsplan och sedan gå till idrottsplatsen fungerar inte. Ofta har man mycket ut-
rustning att bära på eller också är man lat och orkar inte gå sista biten till träning-
en. 

Kommentar 

Planen förutsätter endast en handikapparkering i anslutning till idrottshallen. Det är viktigt att 
trafiken på tillfartsvägen begränsas på ett sätt som prioriterar oskyddade trafikanter på gc-vägen.  

- Nuvarande parkering öster om skolan, som i första hand, under skoltid, är avsedd 
för lärare, har idag en del som är vändplats. Denna vändplats är illustrerad att helt 
tas i anspråk för bilplatser. Vi vill påpeka att vändplatsen används frekvent av dem 
som skall hantera båtarna vid bryggorna på olika sätt. 

Kommentar 
Frågan är en gestaltningsfråga som kommer att ses över i samband med bygglovsprövning. 
Det kan noteras att planläggning av ytan är en bekräftelse av gällande markanvändning. 

- På sidan 10, i utsänt material, nedersta bilden, finns en bollplan illustrerad. Den lig-
ger i direkt anslutning till nuvarande parkering öster om skolan. Det är ytterst 
olämpligt att förlägga en bollplan här med hänsyn till parkerade bilar, närheten till 
Tullholmsviken (vattnet) och de norrut liggande fastigheterna i kvarteret Relingen 
samt det på ritningen illustrerade utjämningsmagasinet med vatten.  Vi förutsätter 
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att bollplanen endast är en illustration för att visa hur stor yta som finns. I det här 
sammanhanget kan berättas att den multisportanläggning som numera är placerad 
inne på befintlig skolgård tidigare låg öster om skolan. Dåligt igenväxt gräsyta vi-
sar exakt var den låg. När denna anläggning fanns här spelades det fotboll under 
sommaren till långt fram på natten och många är de fotbollar som vi trädgårds-
grannar till parkeringen, fått in i våra trädgårdar. Vi har även sett hur barn försökt 
hämta bollar i vattnet eller på isen vintertid med fara för livet. VI KOMMER 
INTE ATT ACCEPTERA EN BOLLPLAN I DETTA LÄGE. Illustrationen tas 
bort! Planbestämmelse om plantering/ förbud mot verksamhet som kan inverka 
menligt för grannar på denna del av området införes. 

Kommentar 

Illustrationsplanen har justerats. Gestaltning av skolgården är en detaljprojekteringsfråga 
som kommer att ses över i samband med bygglovsprövning. 

- Den häck av Spirea, som är planterad söder om parkeringen växer dåligt. Förmodli-
gen finns det rester av föroreningar i marken. Det är angeläget att någon form av 
snabbväxande växtlighet placeras här till skydd mellan skolgården och parkering-
en. 

Kommentar 

Frågan är en detaljprojekteringsfråga och vidarebefordras till Fastighetsavdelning på Teknik- 
och fastighetsförvaltningen för beaktande vid projektering. 

- Det är också angeläget att avgränsningen mellan parkeringen och gc-vägen i öster 
mot Tullholmsviken utförs på sådant sätt att man inte kan köra över gc-vägen el-
ler upp på den med bil. Som det är idag struntar man i de stenar som lagts som 
avgränsning och kör mellan dem eller på gräset runt dem för att med bil komma 
ut på gc-vägen och ner till båtplatsernas grindar. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att problemet kommer att lösas genom planering av till-
farten enligt planen - beteckning ”GATA”. 

- Idag finns en yttre entré till skyddsrummet i öster i form av en betongskärm i vinkel. 
Denna skärm är mycket intressant för barn och ungdomar att försöka komma 
upp på och hoppa ifrån. Under den är det tillhåll för mystisk handel och vrån an-
vänds också som avträde. Det är viktigt att även ytterdelen av ingången till 
skyddsrummet stängs igen för att undvika kommande olägenheter när hela 
skyddsrummet täcks för att bli bergslekplats. 

Kommentar 

Ambitionen är att skyddsrummet ska integreras och blir en naturlig del av skolgården. Ut-
formning av skolgården med tillhörande lekplatser och även skyddsrummet är en detaljprojek-
teringsfråga som ska utföras på ett sätt som blir tryggt för skolbarn.  

Boende 2  

Att den nya skolan och idrottshallen planeras och byggs NPF-anpassat, det vill säga att 
man planerar för inkludering av elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
som t ex autismspektrum, ADHD osv. Det är något som skulle gynna inte bara dessa 
elever utan alla elever och även personal. Vid byggnation av en ny skola som NPF-
anpassas innebär det att man planerar för inkludering och för lugn och ro, bland annat 
genom att tänka på ljud, ljus och andra perceptionsintryck samt tydlighet och struktur. 
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Ett tips är att kika på nybygget av Stigtomta skola i Nyköping, en "vanlig" skola som 
byggdes NPF-anpassat 

Kommentar 
Frågan vidarebefordras till Fastighetsavdelningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Boende 3 

Vi ser det som positivt att en ny skolbyggnad uppförs och vår förhoppning är att 
byggnaden får en arkitektonisk utformning som passar in i vårt område. Våra syn-
punkter på planförslaget lämnas nedan: 

- I förslaget finns en bollplan medtagen på samma plats där tidigare låg en bollplan 
men som för några år sedan flyttades längre söderut. Bollplanen flyttades en gång för 
att det konstaterades att den var olämpligt placerad p g a närhet till vatten, parkering 
och boendes radhustomter. Dessa förhållanden äger fortfarande giltighet och vi ser 
därför ingen anledning till att en bollplan skall finnas på aktuellt område. 

Kommentar 

Frågan har redan besvarats, se kommentar till boende 1.  

- Den tomtyta som finns omedelbart väster om vår radhusgavel gjordes i ordning som 
"park" för några år sedan. Tomten har dock blivit bortglömd av kommunen och den 
har därför inte fått önskvärd skötsel. Från och till har gräsytor fått växa väldigt högt 
och grusgångar inte hållits rena från ogräs etc. När inte parkytan skötts på ett bra sätt 
har också attraktiviteten till området minskats. Skötseln av denna parkyta måste tas 
om hand i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Kommentar 

Grönytan kommer att integreras i skolgården vilket medför att ytan sköts och tas hand på bättre 
sätt än det gör idag. Ytan planeras att gestaltas som en lugn del av skolgården. 

- Vi förutsätter att den tunga trafiken i form av renhållningsfordon, mattransporter 
etc. helt försvinner från vårt radhusområde i och med att den nya detaljplanen antas. 

Kommentar 

Förutsättningen stämmer med kommunens ambition. 

- Vändplatsen vid parkeringen måste finnas kvar då denna sommartid används av båt-
ägare för i- och urlastning till båtarna. Från vändplatsen måste också en mer perma-
nent avgränsning mot GC-vägen iordningställas. 

Kommentar 

Frågan har redan besvarats, se kommentar till boende 1. 

Boende 4 

Vi har några synpunkter på detaljplanen gällande Orrholmsskolan. Det är bestämt att 
man ska bygga en skola som har 3 våningar med en höjd av 9-10 meter totalt plus till-
hörande ventilation på taket. Skolan ska kunna ta emot 600 elever samt personal. För 
mig som bor på området med balkong åt öster ser detta som ett problem. En byggnad 
som är 9-10 meter hög kommer att blockera hela utsikten för mig men även mina kära 
grannar som också har sin balkong åt samma håll. Totalt rör det sig om 22 hushåll 
(cirka 50 personer) enbart på området. Skolan kommer att sträcka sig åt norrut, där 
finns det flertal bostadsrätter om även dom kommer få sin utsikt skymd om planen 
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går igenom. Den nya skolan ska även rymma tre gånger så mer elever än vad som får 
plats nu. Redan med 200 elever så är ljudnivån hög nog att tränga in i hemmet när 
barnen är ute och leker. Med 600 elever så kommer den ljudnivån att öka avsevärt. 

Har man inte tagit någon hänsyn till de boende när man infört detaljplanen? Jag vet att 
man inte kan göra alla nöjda, men i detta fall så verkar det som man inte haft någon 
som helst åtanke till oss som bor i närheten av skolan. 

Kommentar 
Det är tyvärr ofrånkomligt att områden i en växande stad förändras på ett sätt där alla tycker 
att förändringarna är positiva, förändringar kan även upplevas negativt för en del som redan bor i 
området. I planförslaget har skolans utformning och placering studerats så den så långt möjligt får 
en rimlig påverkan på den befintliga boendemiljön. Generellt är det alltid viktigt att vid planering 
av ny bebyggelse se vilka de befintliga förutsättningarna är. I många fall bör ny bebyggelse anpas-
sas i utformning, placering, skala och höjd till befintliga förhållanden, och andra gånger kan det 
vara acceptabelt när ny bebyggelse avviker.  

Kommunens grundidé för planområdet utgår från en struktur och volym som anpassar till kring-
liggande bebyggelse på ett vettigt sätt. Inför granskning har placering av ny bebyggelse med hänsyn 
till kringliggande byggnadsvolymer och utsikter ytterligare studerats vilket leder till att byggrätten i 
södra resp. norra krympts något så att man minimerar påverkan på utsikten för bostadsbebyg-
gelse i området. Utifrån byggrättens nuvarande placering i norra resp. södra delen bedömer kom-
munen att förändring avseende utsikten blir acceptabel. Det kan också noteras att den nya bygg-
rätten enligt planförslaget ligger på samma ställe där bef. skolbyggnad byggdes och även vad gäl-
lande detaljplan tillåter i byggandshöjd som är 9 m, se figur nr 1 och 2 nedan. Kommunen menar 
att utifrån utsikten finns det redan byggrätt på samma ställe för en skolbyggnad i 9 meter höjd 
som motsvarar det nya förslaget. 

 

Figur 1. Nya skolbyggnader i förhållande till byggrätten i gällande detaljplan (ljusblå linje är nya skolbyggna-
der och ljusblå yta som inte prickade är byggrätten för skola i gällande plan) 



16 Samrådsredogörelse 
GRANSKNINGSHANDLING  

Detaljplan för fastigheten Rodret 1 m.fl. - Orrholmsskolan 
 
 

 

Figur 2. Nya skolbyggnader i förhållande till bef. skola (ljusblå linje är nya skolbyggnader och svart linje är bef 
skola) 

Boende 5  

Har fin utsikt över vattnet i Tullholmsviken. Vid nybyggnad av Orrholmsskolan med 
3 våningar högt så kommer den utsikten att helt försvinna. Kommer att bli som en 
hög lång mur för oss som bor här på våning 1-3. Känns mycket tråkigt och ledsamt. 
Varför 3 våningar så nära vattnet? Känns inte OK. 650 elever på så liten yta känns 
också fel. Har ni tänkt igenom konsekvenserna? 

Kommentar: 
Synpunkten har redan besvarats, se kommentar till boende 4 ovan. 

 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 5 oktober 2020. 


