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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
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.  

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit un-
der granskningstiden samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och ställnings-
tagande till dessa.  

Planprocessen 
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. Ett informationsmöte hölls den 16 juni 2020 i Sam-
hällsbyggnadshuset. Minnesanteckningar från mötet bifogas samrådsredogörelsen. 

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsredo-
görelsen). Planförslaget var sedan på granskning enligt PBL (2010:900) 5:18, från 23 
oktober till 16 november 2020. Efter granskningen har inga förändringar i sak utförts.  

Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessu-
tom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, på bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida. 

Sammanfattning 
Totalt har sju yttranden inkommit under granskningstiden, varav en del är utan erin-
ringar eller av upplysningskaraktär. Inkomna synpunkter berör i huvudsak tillfartsvä-
gen till idrottshallen, p-platser och cykelstråk från skolan till idrottshallen. Även frågor 
om byggtrafik har berörts i ett yttrande. 

Ändringar i planförslaget efter Granskningen 
Inför antagandet har inte gjort stora förändringar. De justeringar som har genomförts 
i planhandlingarna efter granskningen består huvudsakligen av följande: 

 markanvändningen (GÅNG) på plankartan har ändrats till (CYKEL) 

 plankartan har omarbetats och förtydligats enligt inkomna synpunkter. 

 planbeskrivningen har kompletterats med att byggtrafiken hänvisas i möjligast 
mån till Tullhusgatan och Orrholmsplan 

Övriga synpunkter föranledde inga ändringar av planförslaget.  
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Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljpla-
nen är klar för antagande enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.  

Inkomna synpunkter föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget i detta 
skede. Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Änd-
ringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens 
syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt.  

Kvarstående synpunkter 
Det finns inga kvarstående synpunkter efter samråd och granskning. Samtliga syn-
punkter bemöts och kommenteras nedan. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Carlstads Gillet, Region Värmland Kollektivtrafik, Trafikverket och Lantmäterimyn-
digheten har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 5 oktober 
2020, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för berörda enheter 
inom Länsstyrelsen vid planberedning den 12 november 2020. 

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

Länsstyrelsens roll 

Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över plan-
förslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att: 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestäm-
melser, 

4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 
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5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

Kvarstående synpunkter från samrådet 

I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om översvämning och geoteknik, 
MKN-vatten och Natura 2000. Kommunen har till granskningsskedet bemött Läns-
styrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har medskick an-
gående översvämning och MKN- vatten. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen anser att kommunen i granskningshandlingarna beskriver frågan om 
MKN-vatten på ett bättre sätt. Exploateringen är av ringa omfattning och kommu-
nens bedömning att någon av kvalitetsfaktorerna inte påverkas negativt är rimlig. Där-
emot saknar Länsstyrelsen ett resonemang kring huruvida planen bidrar till att MKN-
vatten kan uppnås. 

Översvämning 

Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter gällande översvämningsfrågan. 

Länsstyrelsen instämmer däremot inte i kommunens resonemang att det i detta fall 
inte rör sig om en samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen är medveten om att Rädd-
ningstjänsten inte anser att grundskoleverksamhet anses vara en samhällsviktig verk-
samhet. Räddningstjänstens analys baseras på att det är den pedagogiska verksamheten 
som inte anses som samhällsviktig, detta innebär dock inte att byggnaden i sig inte är 
samhällsviktig. 

Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver utreda i samråd med Räddnings-
tjänsten huruvida byggnaden är att ses som samhällsviktig eller inte. 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut 
att anta en detaljplan. Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dags-
läget kända förhållanden inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda nå-
gon prövning. 

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplaneförslaget i stort 
men har nedanstående kommentarer om kompletteringar/förtydliganden. 

Varuleveranser planeras att tas emot i skolans södra del vilket innebär att större leve-
ransfordon på en delsträcka kommer att blandas med gående och cyklister. Det blir 
särskilt problematiskt eftersom det är tvära kurvor, de större fordonen tar då plats och 
brer ut sig över ytan. Det är i nära anslutning till bilfri boendemiljö och det är också i 
ett nordsydligt stråk som bedöms bli mer attraktivt med nya gång- och cykelstråk längs 
Tullhusgatan, stadsträdgården och resecentrum. 

Kommentar: 
Byggrätten enligt planen är ganska flexibel vilket gör att skolbyggnaden kan utformas och place-
ras på ett sätt som kan ge mer utrymme för cykelstråket resp. varutransport. Utöver detta bedö-



4 Granskningsutlåtande 
ANTAGANDEHANDLING  

Detaljplan för fastigheten Rodret 1 m.fl. - Orrholmsskolan 
 
 

mer stadsbyggnadsförvaltningen att cykelstråket används mest när idrottshall är igång efter skol-
tid/kvällstid.  

Banan som är reglerad som GÅNG i norr är i registrerad som gång- och cykelväg i 
Nationell vägdatabas (NVDB). Den är bred som en gång- och cykelbana och vinter-
väghålls som en gång- och cykelbana. För att plankarta och verklighet ska överens-
stämma bör den vara Gång- och cykelväg i plankartan också. Gångbanor är inte väg-
hållarens ansvar utan fastighetsägarens. Detta enligt Lokala föreskrifter för Karlstads 
kommun om gatu- och gångbaneren hållning. 

Kommentar: 
Markanvändningen (GÅNG) på plankartan har ändrats till (CYKEL). 

Stråket närmast viken är benämnd (CYKEL) men är i dagsläget ett populärt prome-
nadstråk. 

Kommentar: 
Markanvändning (CYKEL) i den nya bestämmelsekatalogen motsvarar dåvarande Gång- och 
cykel. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärende 

Kultur- och fritidsförvaltningen svarade i sitt remissvar till samrådet att inga syn-
punkter fanns på detaljplan för fastigheten Rodret 1 m fl. Det har dock efter nya sam-
tal med föreningslivet framkommit oro över det begränsade antalet parkeringsplatser 
som står till föreningslivets förfogande på kvällar och helger, samt avståndet till id-
rottsplatsen och sporthallen från de planerade parkeringsplatserna. Kultur- och fritids-
förvaltningen befarar också att de parkeringsplatser som i detaljplanen är anvisade för 
utövare i sporthallen och idrottsplatsen kommer att användas av boende på kvällstid. 

Under den del av året då inomhussäsongen och utomhussäsongen överlappar kan det 
vara uppemot 40 aktiva i området samtidigt. Om man även räknar de spelare och le-
dare som kommer till eller lämnar anläggningen så är det mångdubbelt fler. Detta gäl-
ler även när det är olika former av poolspel i sporthallen eller på idrottsplatsen. Ledare 
till lag som har verksamhet på flera platser påpekar också att de ofta har material i bi-
len som måste bäras mellan idrottsplatsen och bilen. Här finns det också en risk att de 
tar bilen för att komma närmare sporthallen eller idrottsplatsen där träning eller mat-
cher är. 

Mot den bakgrunden ser kultur-och fritidsförvaltningen en stor risk att biltrafik kom-
mer att förekomma på cykelvägarna ner till idrottsplatsen, samt att bilar kommer att 
parkera innanför och utanför idrottsplatsens avgränsningar. Detta är naturligtvis 
olämpligt både ur ett säkerhetsperspektiv för cyklister och gående och ur ett buller- 
och miljöperspektiv för de närboende. Förvaltningen vill därför att parkeringssituat-
ionen runt idrottsplatsen och rörelsemönster utreds ytterligare. 

Kommentar: 
Planen förutsätter att tillfartsvägen ska vara så pass smal som motsvarar en cykelväg vilket gör 
att oskyddade trafikanter, gående och cyklister kan prioriteras. Planen genom planbestämmelsen 
(f2) tillåter endast två handikappfordon. Detta gör att trafiken på tillfartsvägen blir mycket be-
gränsad. I övrigt kommer trafiken på tillfartsvägen också begränsas genom vägmärke och ev. en 
vägbom om det behövs. Stadsbyggnadsförvaltningen vill förtydliga att det som tillåts utöver cykel-
trafikanter på tillfartsvägen är varutransport till skolan och handikappfordon.  
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När det gäller behovet av p-platser har stadsbyggnadsförvaltningen i tidigt skede i processen utrett 
behovet av p-platser. Utredningen visade att behovet kan bli ca 40 p-platser under förutsättningar 
att ett samnyttjande system ska tillämpas. I övrigt anser Stadsbyggnadsförvaltningen att planom-
rådet med goda möjligheter till cykelstråk och kollektivtrafik gör att behovet av p-platser bör be-
gränsas.  

Yttranden från grannar och allmänhet 

Boende 1  

Som vi tidigare framfört vill jag nu i samband med samråd för utbyggnad av Orr-
holmsskolan betona vikten av att tillfarten till skolan för gods, barn och andra besö-
kare till skolan, vid bygget och i framtiden, inte sker via Näbbgatan och Landgången. 
De fyra hus som vetter mot Landgången är endast några meter från vägbanan och 
även övriga hus och dess ägare/boende störs av en sådan trafik. Den trafik som nu 
sker till och från husen och parkeringen är i och för sig omfattande, men med en ökad 
trafik skulle trafiksäkerhet och störande ljud orsaka störningar.  

Har ni alltså för avsikt att se till att all trafik till skolan (vid sidan av gående) kan ledas 
in via Tullhusgatan/Orrholmsleden.  

Kommentar 

Byggtrafik är en tillfällig trafik som inte är en detaljplanefråga utan det är en genomförandefråga. 
Ansvar för säkerhetsfrågor avseende byggtrafiken i genomförandeskedet åligger den entreprenör 
som upphandlas för projektet. I byggskedet upprättar vald entreprenör en TA-plan (Trafikan-
ordningsplan) som reglerar åtgärder rörande byggtrafiken. TA-planen ska godkännas av ansvarig 
förvaltning på kommunen. Planen har också upplyst att byggtrafiken i möjligaste mån hänvisas 
till Orrholmsplan och Tullhusgatan så att det kan beaktas vid upprättande av TA-plan (Trafi-
kanordningsplan). 

______________________________________________________________ 

Granskningsutlåtandet är sammanställt och kommenterat av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 23 november 2020. 


