
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2
detaljplan för Östra Kroppkärr, del 2

Karlstads kommun
2019-09-30

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningen samt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till förändringar av planförslaget med anledning 
av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Östra Kroppkärr upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls den 21 november - 15 december 2017. 
Ett samråds- och informationsmöte hölls den 5 december 2017. Två personer gensvarade på inbju-
dan. Minnesanteckningar från mötet bifogas i samrådsredogörelsen. 

Efter samrådet reviderades planhandlingarna enligt vad som beskrivs i samrådsreogörelsen. Planför-
slaget ställdes sedan ut på granskning från den 18 september - 12 oktober 2018. 

Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsut-
låtande. Under både samrådet och granskningen har planen skickats till kommunala och statliga 
remissinstanser samt berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen. Boende och hyresgäster 
i närområdet har också fått tagit del av planförslaget. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under sam-
rådstiden. 

Förslaget till detaljplan för Östra Kroppkärr antogs av stadsbyggnadsnämnden den 17 april 2019 
§14. 

Länsstyreslen upphävde sedan delvis kommunens antagandebeslut den 17 september 2019 med 
hänvisning till 11 kap 11§ PBL, att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Det rör sig om bullerproblem i 
planområdets nordöstra delar, gällande höga ljudnivåer på uteplats. Beslutet den 17 september 2019, 
innebar samtidigt att Östra Kroppkärr, i den del som inte berörts av länsstyrelsens upphävning, 
vann laga kraft samma datum. Därefter kallas den del av förslaget till detaljplan för Östra Kropp-
kärr, som vunnit laga kraft Östra Kroppkärr, del 1. Den plan som som upphävts kallas fortsätt-
ningsvis Östra Kroppkärr, del 2.

PRÖVNING
Länsstyrelsens beslut om prövning
Efter att detaljplanen antagits av stadsbyggnadsnämnden den 17 april 2019 har länsstyrelsen beslu-
tat att ta in planen för prövning, vilket skedde 2019-05-14 då länsstyrelsen beslutade att pröva kom-
munens antagandebeslut. Länsstyrelsens beslut får enligt 13 kap 4§ PBL inte överklagas.



Länsstyrelsen har den 17 september 2019, fattat beslut att delvis upphäva stadsbyggnadsnämndens 
antagandebeslut, den 17 april 2019, för den nordöstra delen. 

Motivering
Länsstyrelsen ska enligt 11 kap 10§ pröva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan antas 
innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till hälsa eller säkerhet. Länsstyrelsen har under 
samråds- och granskningsskedena påtalat att det i detaljplanens norra del finns en bullerproblematik. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förse plankartan med lämpliga planbestämmelser samt 
tydliggöra ställningstaganden och underlag för att uppfylla kraven i förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Länsstyrelsen menar, trots att kommunen till antagandet justerat plankartan samt trafikbullerutred-
ningen så är det nordöstra området på plankartan fortfarande problematiskt sett ur en bullersyn-
punkt. Detta för att kraven 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte klaras för bostädernas utemiljö. 

På plankartan finns det planbestämmelser som enligt länsstyrelsen står i konflikt med varandra där 
e2 anger att radhus eller flerbostadshus ska uppföras. F1 säger däremot inget om flerbostadshus 
utan endast radhus. Detta blir problematiskt, menar länsstyrelsen när även planbestämmelsen m2 ska 
tillämpas på samma plats där gemensam uteplats tas upp. En gemensam uteplats ska enligt bullerför-
ordningen finnas i anslutning till byggnaden. Kommunen hänvisar i planhandlingen till ett intillig-
gande kvarter. 

Ändringar i planförslaget 
Efter länsstyrelsens beslut har Karlstads kommun valt att justera planen i enlighet med länsstyrelsens 
synpunkter. Kommuen har låtit ta fram ett kompletterande underlagsmaterial vad gäller bullerförhål-
landen i den nordöstra delen av planen (Ö Kroppkärr - Buller, Svar på Länsstyrelsens kommentar 
gällande höga ljudnivåer på uteplats, WSP, daterad 2019-07-01). Efter länsstyrelsens synpunkter har 
flera förslag diskuterats för att förbättra ljudnivån på aktuella uteplatser. Bland annat L-formade 
byggnadskroppar i radhuslänga, delvis inglasningar av uteplatser med mera. Diskussionerna har lan-
dat i att de två radhuslängorna i nordost vrids och sammanfogas till en radhuslänga bestående av 6 
bostäder. Byggnadskropparna är ”L-formade” med en uteplats bestående av ett atrium. Det vill säga 
en yta på 4x8 meter, där den östra väggen består av en två våningar hög glasvägg (ca 6 meter) utan 
tak. Inne på innergården kan godkända nivåer uppnås med föreslagen glasvägg. Maximal ljudnivå 
överskrider inte riktvärdet för uteplatser. 

På plankartan har f1 justerats i enlighet med länsstyrelsens synpunkter. Den lyder numer Endast 
radhus och flerbostadshus får uppföras och byggnaden ska vara sammanhängande för att skärma buller. För att sä-
kerställa att f1 efterlevs har även planbestämmelsen f4 lagts till vilken innebär Byggnad ska utformas så 
att en från buller skyddad uteplats skapas genom byggnadens form i kombination med glasskärm, t ex atriumlösning.

Kravet på en gemensam utplats tas bort från den tidigare formuleringen av m2, då uteplatser ordnas 
på annat sätt. Nu står det under m2 Ljudnivån vid uteplats bör inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
respektive 70 dBA maximal ljudnivå.

Planbestämmels e2 ändras också för denna del av plankartan från 300 kvm respektive 225 kvm till en 
gemensam på 600 kvm på kartan.

Därmed bedömer Karlstads kommun att kommunen tillmötesgått de grunder som länstyrelsen hän-
visat till i sitt beslut om upphävande av del av planen, och planen bedöms klar att antas på nytt. 
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Inför ett nytt antagande har också gatan som berörs i den nordöstra delen, som tidigare planlagts 
inom kvartersmark, ändrats till att bli allmän gata. 

Föreslagna ändringar  i detaljplanen, gjorda efter granskningen, påverkar inte planens syfte, utform-
ning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut för granskning på nytt. Detaljpla-
nen för Östra Kroppkärr del 2, föreslås därmed antas med ovan beskrivna ändringar. 

SAMMANFATTNING
Tio yttranden inkom under granskningstiden, varav 3 är av upplysningskaraktär eller hade inget att 
erinra (Kultur- och  fritidsförvaltningen och Handikappsföreningarna i Karlstad samt Karlstads El 
& Stadsnät AB som inte har några övriga synpunkter än de redan redovisade  i samrådet dvs 2017-
12-14. Se hela listan på inkomna yttranden, sid 2. Inför antagande har följande ändringar/tillägg 
gjorts:

Ändringar efter granskningen
- Trafikbullerutredningen, Södra Kroppkärr har reviderats.
- En PM ”Trafikutredning Östra Kroppkärr, Ramböll 2019-02-20, avseende hur södra Kroppkärrs-
motet med ny avfart till planområdet påverkar riksintresset på E 18 har tagits fram. 
- Kompletteringar av PM om Luftkvaliet har gjorts.
- Antalet bostäder har reviderats till 120 stycken.
- Illustrarionsskissen för tänkt bebyggelse i området har ändrats något avseende byggnaders utform-
ning, uteplatser, trafik mm. 
- Dessutom har ändringar, justeringar och kompletteringar gjorts avssende planbestämmelser, texter 
och övriga illustrationer. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Kvarstående synpunkter finns från Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen, teknik- och fastighetsför-
valtningen och Värmlands museum.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna i denna hadnling och stads-
byggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt PBL 5 kap 27§.

INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

1.   Länsstyrelsen 
2.   Trafikverket 
3.   Lantmäterimyndigheten 
4.   Kultur- och fritidsförvaltningen 
5.   Miljöförvaltningen 
6.   Teknik- och fastighetsförvaltningen 
7.   Karlstads El och stadsnät AB 
8.   Värmlands museum 
9.   Naturskyddsföreningen, Karlstad 
10. Handikappföreningarna i Karlstad 
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Statliga remissinstanser

Länsstyrelsen

Ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 14 september 2018, har 
översänts för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har 
behandlats i samråd med berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 18 oktober 
2018.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder och skola inom fastigheten.

Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, 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 bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår    
...............era kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
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 gällande tillfart, naturmiljö, riksintresse för kommu-
nikation, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, buller, förorenad mark, farligt gods, vattenverk-
samhet och biotopsskydd. Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter 
och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående naturvärden, 
riksintresse kommunikation, buller samt MKN luft.
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Naturvärdesklassning
- FÖP Välsviken

Naturvårdsklass

Klass 1 - Högre naturvärde

Klass 2 - Påtagligt naturvärde

Klass 3 - Visst naturvärde

Klass 4 - Lågt naturvärde

Plangräns

Klassat av ProNatura

Klassat av Karlstads kommun

Inom planområdet för Ö Kroppkärr finns natur som enligt framta-
gen naturutredning (Pro Natura) ligger inom klass 2, dvs Påtagligt 
naturvärde (det näst högst klassade området). I kartbilden intill 
visas de nordöstra delarna av planområdet (områdena inom de vita 
rutorna) som föreslås bli föremål för bostadsexploatering. Området 
inom de vit streckade dubbellinjen visar ytan som förseslås som 
naturområde i FÖP-förslaget. Detaljplanområdet är belagt med en 
vit ton i bilden intill. 

vill flytta och där just ett komplement av små tomter anses vara lämpligt. Utifrån dessa aspekter anser kommunen 
att behovet av bostäder väger tyngre än allmänhetens intresse av friluftsliv tillika naturvärdet inom planområdet. Om 
Karlstad ska ges möjlighet att växa är det således nödvändigt att en del skogsområden behöver bebyggas. Samtidigt är 
kommunens tanke att större delen av det intilliggande Trollkoneberget (som främst utanför planområdet) ska bevaras 
på lång sikt (naturreservat) för att också fylla rekreativa värden i området.
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Naturvärden
Länsstyrelsen anser det positivt att kommunen har tagit fram en naturvärdesinventering för hela 
planområdet. Justeringar har även gjorts av planförslaget ur natursynpunkt, exempelvis genom att 
begränsa de längst i öster belägna byggrätterna. I samrådet ifrågasatte Länsstyrelsen exploatering 
öster om befintlig stenmur då indikation av höga naturvärden fanns i denna del. Detta bekräftas 
även nu i naturvärdesinventeringen då de är klassade till näst högsta naturvärde.

Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring ianspråktagandet av mark inom planområdet som har 
höga naturvärden. Kommunen bör utveckla skälen för exploatering ur en allmän synpunkt samt 
redovisa hur planförslaget har anpassats efter naturvärdena. Där värdefulla miljöer ändå inte kan 
sparas bör frågan om ekologisk kompensation lyftas.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med textstycken om ianspråktagande av mark inom planområdet 
med höga naturvärden både under stycket ”Avvägninar enligt Miljöbalken med flera” och under konsekvenskapitlet 
(där även redovisningen av hur planförslaget anpassats efter naturvärdena visas/behandlas). Läs även stycket nedan. 
Kommunen ställer sig frågande till ekologisk kompensation och har inte för avsikt att arbeta med ekologisk kompen-
sation i aktuell detaljplan. Med tanke på att kommunen har för avsikt att skydda resten av Trollkoneberget som 
naturreservat, kan länsstyrelsen ev betraktas detta som en bra kompensation.

Följande anpassningar har gjorts  i planbeskrivningen under planprocessen för naturvärdenas skull: 
Begränsat de längst i öster belägna byggrätterna
 - Ett exempel på detta är att ett område i sydöst utgått i planläggningen sedan samrådet, då området består av skog 
med ett större ekinslag som enligt ProNAturas inventering innehar påtagligt naturvärde. Plangränsen har justerats 
och detta område blir nu kvar och ingår i ett naturområde som avses bli naturreservat, i enlighet med MKB-förslaget 
för FÖP Välsviken, 2017-10-12 (pågående planarbete, nästa skede är antagnade).

-Ett område i planområdets mittenområde åt öster planläggs som NATUR. Området har valts ut för att det inne-
har några fina granexemplar tillika fin kuperad, bergig terräng som kommer sparas. 

-Bostadsmarken åt öster har ”prickats” (delområd 3 och 4) och försetts med planbestämmelsen n1 /n4 vilket inne-
bär att naturlig vegetation, träd och markvegetation ska sparas så slångt som möjligt för att inte ytterligare skog ska 
behöva tas ner för att möjliggöra byggnation eller med hänsyn till riskträd och behov av anpassad skötsel av skogen 
i direkt anslutning till bostädern. Det rör sig om ett ca 14 meter brett området, totalt sett är området ca 3000 m2 
stort som prickats. Det innebär vidare att skog inom planområdet delvis kan vara kvar.

Exploatering som följer naturens geografi
-Den bostadsbebyggelse som föreslås på platsen, ska utformas efter ”naturens förutsättningar” och husen föreslås 
i planbeskrivningen anpassas efter natur och terräng. Området föreslås behålla känslan av skog och natur, bland 
annat genom att bevara så många träd och annan vegetation som möjligt för att ingreppet ska bli så litet som möjligt. 
Anpassningar till naturområdet i nordöst avläses i de planbestämmelser som föreslås genom n1 ”naturlig vegetation 
ska sparas så långt som möjligt på tomtmarken och träd och vegetations likaså. Tre hasslar sparas genom planbe-
stämmelsen om trädfällningsförbud, n3, samt en administrativ bestämmelse har lagts till om lovplikt som krävs för 
att nedtagning av träd, a1. På liknande sätt sparas även träd i den sydöstra delen genom liknande bestämmelser, n4 
och a2. 

Markavvägningar med stöd av ÖP
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en avvägning avseende hur kommunens mark bäst bör användas. I kommunens 
kommuntäckande ÖP från 2012 finns aktuellt planområde utpekat som ett ”stadsutvecklingsområde” där bostäder 
föreslås för östra Kroppkärr. Det står vidare att den byggbara marken kan rymma relativt många bostäder i ett 
mycket attraktivt läge. Denna bostadsbebyggelse bör komplettera de boendeformer som finns inom nuvarande Kropp-
kärr. Det står också, i ÖP 2012, att ”Skogen vid Trollkoneberget värnas så långt möjligt”, vilket kommunen anser 
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att plangenomförandet av aktuell plan innebär.

Pågående arbete med FÖP Välsviken
Kommunen håller på att ta fram en FÖP över Välsviken, där detaljplanområdet för Östra Kroppkärr ingår. I 
pågående arbete med FÖP Välsviken har stor hänsyn tagits till PRONaturas rapport. Nästan all värdefull mark 
(högsta och nästa högsta klass) har undantagits från planering. Med FÖP-mått mätt sett är den del som ingår i 
aktuell detaljplan och nu föreslås ianspråktas mycket liten med tanke på den skog och mark som avses bevaras i det 
större området intill, på sikt. 

I FÖP-förslaget har stora områden avsatts som Naturområden och där större delen av Trollkoneberget föreslås 
bevaras. I MKB som tagits fram parallellt med FÖP Välsviken, står även ett förslag till miljöåtgärder med ”De 
värdefulla naturmiljöerna på Alsternäset och Trollkoneberget får möjlighet att utveckla naturvärden och ges ett 
långsiktigt skydd som naturreservat”. 

Av FÖP-förslaget utgörs ungefär 5 % av skog/natur, som enligt ProNatura klassats med ”påtagligt värde,” som nu 
genom detaljplanen föreslås ianspråktas för bostäder (se bilden nedan). Alltså en liten del i relation sett till det större 
området. I detta sammanhang anser kommunen att det kan vara rimligt att bebygga området med bostäder. Se den 
aktuella marken, som i bilden nedan markerats med vita rutor. 

Kommunens avvägning mellan allmänna och enskilda intressen)
Kommunen har gjort en avvägning mellan allmänna intressen och intresset av att exploatera. Behovet av bostäder i 
Karlstad är stort och särskilt behovet av villatomter. Södra Kroppkärr är ett angeläget och attraktivt område dit fler
Riksintressen
Kommunikation
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkten att kommunen behövde visa hur detaljplaneförsla-
get skulle påverka riksintresset för kommunikationer, E18. Kommunen har sedan samrådet gjort 
om detaljplanen genom att ta bort cirkulationsplatsen och parallellvägen. Kommunen skjuter dock 
frågan om påverkan på riksintresset till senare skeden samtidigt som man i planbeskrivningen gör 
bedömningen att ingen negativ påverkan görs.

Länsstyrelsen anser inte att påverkan på riksintresset kan skjutas på till senare skeden utan behöver 
redovisas innan detaljplanen antas. Kommunen behöver redovisa att planförslaget inte försvårar 
vägens utnyttjande eller försämrar framkomligheten och trafiksäkerheten. Det finns heller ingen 
motivering kring ställningstagandet i planbeskrivningen och detta bör utvecklas.

Frågan om eventuell utveckling av Kroppkärrsmotet och E18 är frågor som tas upp i den pågående 
åtgärdsvalstudien för E18 som kommer att pågå under hela 2019. Kommunen behöver därför se till 
att detaljplanen klarar dagens förutsättningar om den avses att antas innan denna studie är klar.

Kommentar: En trafikPM (Trafikutredning, Ramböll, 2019-02-20) har tagits fram sedan granskningen som visar 
hur riksintresset för E18 påverkas. Läs kommunens svar till Trafikverket, på sid 7.

I planbeskrivningen har ett förtydligande skirvits till ang ”tågordningen” kring vägbyggandet. 

Miljökvalitetsnormer
Luft
Till granskningsskedet har kommunen  genomfört  spridningsberäkningar, dessa är dock endast 
utförda för årsnormen för PMl0 och N02. Dessa normer har såvitt Länsstyrelsen känner till inte 
överskridits i Karlstads tätort. Däremot kan normen gällande dygn och PMl0 vara problematisk 
vilket även gäller normen för dygn och timme gällande N02. Dessa kan även ligga långt över preci-
seringarna för Frisk Luft.
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Kommunen behöver därför revidera underlaget och presentera samtliga normer vilket innebär att 
spridningsberäkningar ska utföras på normen för dygn och PMl0 och normen för dygn och NO2 
samt normen för timme och NO2. Vidare saknas de underlagsrapporter som enligt PM ska finnas.
Resultaten bör sedan ställas i relation till preciseringarna för Frisk Luft eller WHO:s riktlinjer, inklu-
sive en beskrivning av hälsopåverkan.

Kommentar: Kommunen har reviderat underlaget enligt länsstyrelsens yttrande. Underlagsrapporterna var mer dit-
skrivna som ett arbetsmaterial i granskningsversionen. Senaste modellberäkningarna finns bifogade i antagandehand-
lingarna. 

Hälsa och säkerhet
Buller
I detaljplanens norra del finns en bullerproblematik. Kommunen har därför gjort en bullerutredning 
som enligt Länsstyrelsens bedömning innehåller vissa brister. Detta påpekades redan i samband 
med att planen var ute på samråd.

Det framgår inte av bullerutredningen om det endast är buller från E18 som beskrivs eller om den 
tänkta parallellvägen som fanns med i samrådsförslaget räknats med. 

Kommentar: Senaste trafikbullerutredningen hanterar både buller från E18 och den tänkta parallellvägen (förläng-
ningen av Rävbergsvägen, se tabell 1 sid 6 där framgår årsmedelsdygntrafik, hastighet, andelen tunga fordon respek-
tive andel tung trafik nattetid, längs förlängningen av Rävbergsvägen /den tänkta parallellvägen. Ett förtydligande i 
den nya revideringen har gjorts, att utredningen inkluderar Rävbergsvägen. 

På illustrationerna har garage ritats in, men det går inte att utläsa om dessa beaktats eller vilken bul-
lerdämpande effekt de förväntas ha. Det föreslås heller inga åtgärder i bullerutredningen för att lösa 
de överskridanden som finns. Enligt Länsstyrelsen skulle redovisade bullernivåer vara helt möjliga 
att åtgärda med exempelvis bullerplank, vall eller hopbyggda garage utan mellanrum. 

Kommunen behöver justera planen gällande buller och utreda om det på något sätt går att skapa 
en acceptabel bullermiljö för de norra bostäderna med utgångspunkt i bullerförordningen. Läns-
styrelsen anser inte att plankartan uppfyller förordningen då det inte finns någon planbestämmelse 
om att garage eller annan bullerdämpande åtgärd ska anordnas på den nordligaste kvartersmarken. 
Plankartan möjliggör endast parkering vilket skulle kunna vara utan skyddande bebyggelse/garage. 
Förutsättningar för att klara bullerförordningen, tex. plank, byggnader m.m. ska fastställas på plan-
kartan. Om illustrerade garage är en sådan förutsättning för att skapa en bättre ljudmiljö för bostä-
derna i söder bör de även förses med ett villkor om att de byggs innan bygglov ges för bostäderna.

Kommentar: Illustrationsskissen har ändrats något sedan granskningen. Plankartan har justerats och försetts med 
nya planbestämmelser om det som länsstyrelsen tar upp i sitt yttrande.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen bedö-
mer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning avseende riksinresse kommunika-
tion, buller och miljökvalitetsnormer för luft om den antas i nuvarande form.

Trafikverket

Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat granskningsunderlag som syftar till att skapa möjligheter att 
bygga cirka 170 bostäder i varierande boendeform samt utökad skola/förskola och ny tillfartsväg. 
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Trafikverket har i samrådsskedet yttrat sig i frågan (2017- 12-19, TRV 2017/112344) och vill hän-
visa till övergripande resonemang där.

Ärendet berör E 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för kommunikationer 
enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät och utgör en mycket 
viktig transportväg ur flera perspektiv.

Riksintresset E 18
Karlstad kommun har sedan samrådsskedet ändrat planförslaget i de delar som omfattar tillfart till 
området. Enligt granskningshandlingarna ansluter man nu det nya planområdet via en ny vägan-
slutning från Kroppkärrsmotet/Östra Infarten istället för via en ny cirkulationsplats. Samtidigt har 
också förslaget om en förlängning av Rävbergsvägen tagits ur planförslaget, vilket innebär att ingen 
direkt förbindelse till Välsviken möjliggörs i nuläget med denna detaljplan.

Planbeskrivningen anger att planförslaget genererar ca 660 nya trafikrörelser enligt trafikbullerut-
redningen (WSP 2018). Möjligen kan man anta att trafikalstringen är ännu högre med kanske 5-6 
trafikrörelser per bostad, framförallt om andelen inflyttande barnfamiljer är hög. I vilken mån denna 
trafikökning påverkar E 18 redovisas inte. Frågan måste hanteras inom ramen för detaljplaneproces-
sen då denna fastställer långsiktiga förutsättningar som generar nya trafikrörelser i en trafikmiljö 
som redan idag är problematisk.

Frågan om påverkan på Riksintresset hänskjuts av kommunen till andra sammanhang (möten och 
dialog med TRV). Trafikverket är positivt till fortsatt dialog men är också av uppfattningen att frå-
gan måste hanteras inom ramen för detaljplaneprocessen då denna fastställer långsiktiga förutsätt-
ningar som generar nya trafikrörelser i en trafikmiljö som redan idag är problematisk.

Då det är av vikt att kapacitet i avfart från E 18 och Kroppkärrsmotet/ny lokal infart är tillräcklig 
bör detaljplanen redovisa/föreslå åtgärder för en trafiksituation som fram till prognosåret kan klara 
tillgänglighet till och från E 18 på ett trafiksäkert sätt. Möjligen kan kommunens trafikmodell nyttjas 
för att bedöma påverkan av framtida trafikökning med de nya förutsättningarna.

Trafikverket konstaterar också, liksom kommunen, att frågan om påverkan på riksintresset kommer 
att belysas i den åtgärdsvalsstudie som nu pågår om E 18 genom Karlstad. Trafikverket vill därför 
betona att resultaten från denna studie bör få genomslag i kommunens planläggning som rör områ-
den kring E 18, däribland denna plan.

Kommentar: Karlstads kommun har låtit ta fram en trafikutredning rörande riksintresset för trafiken på E18 se-
dan granskningen. Utredningen analyserar och beskriver effekterna av den föreslagna trevägskorsningen och studerar 
förutsättningaran för en framtida cirkulation. 

Planbeskrivningen har ändrat uppgifter/uppdaterats avseende antal trafikrörelser enligt det som framkommer i det 
nya underlagsmaterial som tagits fram sedan granskningen. 

Kapaciteten i avfart från E 18 och Kroppkärrsmotet/ny lokal infart har studerats och beräknats. Utredningen 
kommer fram till att detaljplanen inte utlöser behov av ombyggnad av cirkulationesplatsen. Belastningarna är inte 
sådana att framkomligheten påverkas på sådant sätt att avfarten från E18 bör utformas som parallellavfart. Utred-
ningen nämner att det finns begränsad sikt från anslutande gator (främst Östra Infarten) och svårigheter att bromsa 
mjukt på avfarten av andra skäl. 

Angående den begränsade sikten kommer kommunen att trädröja mm för att möjliggöra bättre sikt. I det pågående 
arbetet med ÅVS för E18 kommer dagens situation som Ramböl påpekar - om brist i bekvämlighetn och vikten av 
att kunna ”bromsa mjukt” tas upp. 
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I utredningens summering står att ”Utförda analyser visar att vare sig aktuell detaljplan eller fortsatt utveckling 
innebär påverkan på riksintresset E18”. Kommunen anser därmed att detaljplanen kan fullföljas med de vägförslag 
som presenteras i antagandehandlingen.

Buller
Bifogad Trafikbullerutredning (WSP rev 2018-02-29) konstaterar att bostäder närmast E 18 utsätts 
för bullernivåer som påtagligt överstiger ekvivalenta riktvärden och därför måsta anpassas i enlighet 
med SFS 2015:216 § 4. Kommunen väljer att reglera dessa riktvärden som planbestämmelser m1 
och m2 i plankartan. Trafikverket föreslår att åtgärder för att klara dessa riktvärden läggs in som 
planbestämmelser, tex, att uthus/garage byggs ihop för att skapa största effekt av bullerdämpning 
eller att bygglov inte kan lämnas innan utformning eller åtgärder för att klara riktvärden vidtagits 
etc.

Kommentar: Bullerfrågorna har studerats vidare efter granskningen. Bullerutredningen har uppdaterats. En ny 
planillustration har arbetats fram utifrån bullerberäkningar där hus plockats bort och ersatts med andra mer sam-
manbyggda hus (radhus) samt vissa ändring av mindre husutformningar. Planen har även försetts med nya planbe-
stämmelser kring buller. Se plankarta och planillustration. 

Enligt vad Trafikverket kan utläsa ur trafikbullerutredningen redovisas inte trafiksiffror som är upp-
räknade med årlig trafikökning (1 %) fram till prognosår 2040. I tabell för ÅDT redovisas dagens 
trafikmängder som i sig inte kan utgöra underlag för en långsiktig bedömning eller beräkning.
Bullernivåer riskerar med uppräknade siffror att även överskrida riktvärde för sk tyst sida.

Kommentar: Trafiksiffrorna är i den senaste bullerutredningen  uppräknade fram till prognåsår 2040.

I nuläget har förlängningen av Rävbergsvägen, som kan förbinda Välsviken med Kroppkärr, tagits 
bort som en del av planförutsättningarna och planen har justerats. Det är därmed otydligt hur 
Trafikverket ska tolka Rävbergsvägens status då denna förutsätts i underlag för FÖP Välsviken. I de 
fall Rävbergsvägen aktualiseras som komplement att nå Välsviken behöver den samlade bullerpå-
verkan hanteras. Trafikverket kan i det läget inte hållas ansvarig för bullerreducerande åtgärder som 
eventuellt behövs för att klara riktvärden för omgivningsbuller som härrör från E 18.

Kommentar: Kommunen har för avsikt att bygga förlängningen av Rävbergsvägen på sikt. Frågan behandlas dock i 
FÖP Välsviken som är under arbete (antagande är nästa skede och planeras ske under 2019).

Kommunens tanke om planering är att bebygga Östra Kroppkärr med bostäder först och i ett andra, senare skede 
bygga förlängningen av Rävbergsvägen. Det är viktigt att möjligheten till att bygga förlängningen av Rävbergsvägen 
finns kvar för framtiden, vilket detaljplanen tagit hänsyn till och möjliggörs avseende både utrymmesplats, trafiksä-
kerhet, kapacitet samt buller.

För detaljplan Östra Kroppkärr, väljer kommunen att ansluta det nya planområdet med den anslutning som presen-
terats i granskningsförslaget, dvs genom en direktansluting från dagens cirkulation (Södra Kroppkärrsmotet). 

För att säkerställa riksintresset för E 18, om trafiksäkerhet och kapacitet har kommunen låtit en konsult titta på 
utformningen. Det utredningen kommer fram till, står att läsa i kommunens svar om riksintresset, läs ovan.

Ledningsdragning
Föreslaget planområde ligger utanför kommunens VA-område varför man avser att utöka detta 
med nytt ledningssystem. I de fall detta berör statligt vägområde krävs Trafikverkets tillstånd enligt 
väglagen. Ansökan om ledningsärende för både väg och järnväg finns på; http://www.trafikverket.
se/ledningar

Kommentar: Information om detta har lagts till i planbeskrivningen under Teknisk försörjning - Vatten och avlopp. 
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Sammantagen bedömning
Trafikverket konstaterar att frågan om påverkan på E 18 inte lyfts (tidigare planerade åtgärder har 
tagits bort från planförslaget). Trafikpåverkan från granskningsförslaget bör dock även nu redo-
visas då planområdet föreslår ca 170 nya bostäder i ett läge nära E 18 som utgör en viktig del i att 
tillgängliggöra området.

Resultat efter åtgärdsvalsstudien bör ligga till grund för hur planen kan utformas och vilka eventu-
ella åtgärder som krävs för att skapa en trafiksäker tillgänglighet till det nya området.

Kommentar: Kommunen har låtit ta fram PM ”Trafikutredning Östra Kroppkärr, Ramböll 2019-02-20, 
avseende hur södra Kroppkärrsmotet med ny avfart till planområdet påverkar riksintresset på E 18 
har tagits fram. Planbeskrivningen har kompletteras med ett textstycke om trafikpåverkan från E18 för de 
föreslagna bostäderna. 

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen och
har följande synpunkter.

På plankartan saknas koordinater och rutnätskryss.

Kommentar: Planen kompletteras med koordinater och rutnätskryss. 

I förtydligandet av egenskapsbestämmelsen e1 skall termen fastighet användas i stället för tomt och 
fastighetsstorlek i stället för tomtstorlek.

Kommentar: Plankartan förtydligas med de synpunkter som Lantmäterimyndigheten framför ovan. 

På plankartan inom kvarteren för bostäder finns det inte någon egenskapsbestämmelse som preci-
serar vilken typ av bostadsbebyggelse (radhus, flerbostadshus eller friliggande) som är tillåten. Om 
en viss typ av bostadsbebyggelse skall vara i ett visst kvarter behöver det preciseras med en egen-
skapsbestämmelse.

Kommentar: Plankartan förses med en bestämmmelse (f1) i de nordligaste kvarteren om att endast radhus får uppfö-
ras och att de ska vara sammanhängande för att skärma buller.  

När det gäller gemensamhetsanläggningar är det inte självklart att de kan användas av kringliggande 
fastigheter. En gemensamhetsanläggning är en enskild anläggning för de delägande fastigheterna.

Kommentar: I planarbetet föreslås gemensamma uteplatser för de bostäder som inte har tillgång till egen uteplats eller 
balkong som underskrider riktvärdena för buller. För bostäder i norr föreslås en tyst uteplats i den mindre parken, 
inom kvartersmark och som det får bildas en gemensamhetsförening för. För bostäder i syd finns parken som erbjuder 
en tyst uteplats.

I övrigt är lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet tillgodosedda.

Kommunala remissinstanser

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen för Östra Kroppkärr än 
de som angavs under samrådet.
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Miljönämnden
Efter samrådet har förslaget reviderats och de flesta av miljönämndens synpunkter har beaktats.

Miljönämnden vill lägga till följande synpunkter gällande avfallshanteringen:

I det nya bostadsområdet vore det en fördel att inte planera för enskild avfallshämtning,   
utan ge möjlighet till gemensamma platser för hämtning av hushållens ”vanliga” sopor   
(matavfall och restavfall). Gemensamma sophus, som kan utformas på liknade sätt som av-  
fallsutrymmen för flerbostadshus, kan placeras vid parkeringarna i området. Denna lösning   
minskar antal körningar och stopp för renhållningens fordon. Gemensamhetslösningar blir   
också billigare för hushållen.

Kommentar: Det låter som en bra idé och exploatören har möjlighet att realisera detta inom den nordvästra delen av 
plankartan. 

På den planerade miljöstationen vore det positivt att utöver förpacknings- och tidningsin-  
samlingens normala återvinningsfraktioner även ge möjlighet för hushållen att lämna farligt   
avfall, tex. färgslattar, elektronik, batterier mm. som annars lätt hamnar i hushållens restav  
fall.

Kommentar: Detta borde vara möjligt och det är en fråga för exlploatörerna att ta ställning till.

Miljönämnden har inte något ytterligare att erinra.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nedanstående synpunkter angående förslaget: ·

Granskningsförslaget har inte tagit hänsyn till teknik- och fastighets  förvaltningens/teknik- och 
fastighetsnämndens önskan om en högre och mer varierad byggnation än vad granskningsförsla-
get visar. Ytan vid Trollkoneberget borde vara ett bra område för att släppa upp lite mer höjd på 
byggnationen för att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus utan att för den skull ta mer natur-
mark i anspråk. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att byggnader bör tillåtas med minst fyra 
våningar med möjlighet till en indragen femte våning. En högre byggnation medför att byggnader 
förses med hiss, vilket i sin tur innebär ökad tillgänglighet och att bostäderna passar en bredare 
målgrupp.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen finner det inte lämpligt med en högre bebyggelse än två våningar med tanke 
på intilliggande bostadsområde, hänsynstagande till Kroppkärrs gård samt en anpassning till skogen och det friluftsliv 
som idkas där.

Den västra kvartersmarken har minskats sedan samrådsförslaget för att ge plats åt en rad med 
trädplantering mellan GC vägen och lokalgatan, det innebär mindre villatomter med lägre pris, 
högre kostnader för skötsel och framtida problem med träd i västerläge som skymmer kvällssol för 
villaägarna.

Kommentar: Det stämmer delvis. Tillvaratagandet av det kulturvärdet som finns i trädarvet från kommunens 
tidigare trädodling möjligörs däremot och området får en trädallé som både skapar en viss karaktär och trivsel för 
området. 

Det är positivt att gränsen för bebyggelse i sydöst har flyttats norrut så att ett område med skog kan 
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behållas kring stigen som leder upp på Trollkoneberget.

Kommentar: Noterat.

Positivt är det att stråket med prickmark mot bebyggelsen i den östra kanten mot Trollkoneberget 
har utökats, så att byggnation kan ske utan påverkan på den intilliggande skogen det är även positivt 
att bestämmelser kopplats till tre av de äldre hasslarna samt träden utmed infartsvägen.

Kommentar: Noterat.

Det är positivt med förgårdmark eftersom det underlättar drift och skötsel för såväl fastighetsägaren 
som kommunen.

Kommentar: Noterat.

Det är positivt för området att det skapades en GC-väg längs med den nord-sydliga gatan i väster 
för att koppla ihop förskolan med den tidigare föreslagna GC-vägen norrifrån. Det är dock viktigt 
att det blir en lämplig koppling mellan GC-vägen och angöring till skolan. Detta för att parkering 
och angöring skall vara helt avskilda mot barnens utemiljö och det parallella gång- och cykelstråket.
Vi bedömer att det är lämpligt att skapa en GC-koppling mellan planområdet till Sjöängsgatan. 
Detta för att underlätta för gående och cyklister som ska västerut mot centrum.

Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen justeras enligt teknik - och fastighetsförvaltningens synpunkt. 

Korsningen mellan den nya anslutningsvägen och Östra Infarten kan ha vissa problem med sikt. 
För att förbättra sikten för de som svänger in och ut från den nya anslutningen så kan det vara nöd-
vändigt att ta ner en del vegetation och eventuellt schakta av en del massor direkt norr om anslut-
ningen.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen delar denna åsikt. Ett stycke om detta läggs till i planbeskrivningen.  
Förvaltningen anser att man inte ska styra parkering på allmän platsmark i planbeskrivningen. Detta 
är en regleringsfråga och parkerade fordon behöver inte enbart vara något negativt. Gatan skulle 
även kunna utformas för att uppmuntra fordonsförare till en lägre hastighet och en lugnare trafik-
rytm.
Kommentar: Noterat.

Karlstads El- och Stadsnät AB
Karlstads El & Stadsnät AB har inga övriga synpunkter än de redan redovisade 2017-12-14.

Kommentar: Noterat

Yttranden från övriga

Naturskydssföreningen, Karlstad
Naturskyddsföreningen i Karlstad har följande synpunkter på granskningsförslag till detaljplan för 
Östra Kroppkärr.

Sammanfattning
Naturskyddsföreningen ser positivt på att markarealen som avsätts för bostäder på Trollekoneber-
get har minskats.
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Vi anser fortfarande att Trollkoneberget helt borde undantas från bebyggelse. De anpassningar 
som gjorts sedan samrådsförslaget för att minska exploateringen av berget är visserligen positiva 
men det skulle vara bättre att helt avstå från bebyggelse för att behålla de naturvärden som finns 
på berget. I vart fall den del av berget som omfattar delområde 3 i naturinventeringen borde sparas 
som naturmark.

Detaljsynpunkter på planförslaget

Bostäder på Trollkoneberget
Naturskyddsföreningen ser positivt på att mindre mark avsätts för bostäder på Trollkoneberget 
genom att ett område med potentiell ekskog skyddas från exploatering samt att övriga tomter mot 
berget får prickad mark på baksidan där byggnader inte får uppföras och naturlig vegetation ska 
sparas så långt som möjligt.

Vi anser dock att det vore att föredra om exploateringen av Trollkoneberget helt utgår ur förslaget 
på grund av de naturvärden som finns på berget.

Kommentar: Se, svar till Länsstyrelsen på sid 3-4, under rubrikerna ”Markavvägningar med stöd av ÖP”, 
”Pågående arbete med FÖP Välsviken” och ”Kommunens avvägning mellan allmänna och enskilda intressen”. 

Av den naturinventering som tagits fram till granskningen framgår bland annat:
Delområde 3 beskrivs som en sluttning med en åldrande grandominerad blandskog där flera olika 
trädslag är väl representerade. En del död ved förekommer. Krushättemossa och kungsfågel har 
observerats inom eller i nära anslutning till området. Enligt Skogsstyrelsen är området del av ett 
större område med högt naturvärde på en fyrgradig skala (mycket högt, högt, måttligt, lågt). Enligt 
Pro Natura del av ett större område med påtagligt naturvärde (jämförbart med Skogsstyrelsens 
naturvärdesobjekt).

När Naturskyddsföreningen besöker Trollkoneberget den 9 oktober 2018 slås man i delområde 3 
av att här växer rätt många rejält resliga och i några fall diametervida granar, dessutom en del äldre 
björkar. Den största granen kan eventuellt kvalificera som jätteträd (mer än 1 meter i diameter i 
brösthöjd). Här finns också en del lågor, mestadels en bit upp i sluttningen och delvis utanför plan-
området. I norra och södra delen mer ung lövskog. En kungsfågel lockar i norra delen av området.
Som påpekas i Pro Naturas naturinventering kommer framförallt granlågorna att bli allt värdefullare 
med tiden som växtplats för arter som kräver lång skoglig kontinuitet.

Kommentar: Bostäder ska i detta område uppföras så att de följer geografin i området. Planbestämmlersna om träd 
och vegetation ska följas, att de ska stå kvar i så stor utsträckning det går. Granar kan dock vara svåra att ha kvar 
i ett område/bostadsområde då de kan komma att behöva tas ned av säkerhetsskäl. 

Kommunen är sedan tidigare medveten om att kungsfågel har observerats i området. Kungsfågel har minskat kon-
tinuerligt sedan 1990-talet och är sedan 2015 rödlistad i kategorin VU. Det är dock fortfarande en av Sveriges 
vanligaste skogsfåglar. Den förekommer allmänt i hela landet där det finns barrskog.

Delområde 4 beskrivs i naturinventeringen som ett område där det efter tidigare avverkning finns 
en gles trädställning av björk, tall och någon ek. I buskskiktet finns ett stort inslag av ung stamfor-
mig ek. Här finns potentiellt naturvärde och möjlighet att aktivt och långsiktigt jobba fram ”ekback-
ar” om föryngringen av ek tillvaratas. Gammelgranslav har observerats inom eller i nära anslutning 
till området.

Enligt Skogsstyrelsen har området måttligt naturvärde på en fyrgradig skala (mycket högt, högt, 



14

måttligt, lågt). Enligt ProNatura del av ett större område med påtagligt naturvärde (jämförbart med 
Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt).

Vid Naturskyddsföreningens besök den 9/10 noteras även här en del lågor, mestadels en bit upp i 
sluttningen och delvis utanför planområdet.

Naturskyddsföreningen förordar som framgår ovan att hela berget borde bevaras men framförallt är 
delområde 3 värt att bevara. Om det ändå blir bebyggelse här förordar vi att åtminstone några av de 
största granarna sparas.

Kommentar: Bostäder ska även i detta område uppföras så att de följer geografin i området. Planbestämmlersna om 
träd och vegetation ska följas, att de ska stå kvar i så stor utsträckning det går. Granar kan dock vara svåra att ha 
kvar i ett område/bostadsområde då de kan komma att behöva tas ned av säkerhetsskäl. 

Gammelgranlav är en signalart som indikerar vissa naturvärden. Den är inte rödlistad och inte skyddad enligt 
artskyddsförordningen. Kommunen är utifrån ProNaturas inventering sedan tidigare medveten om att detta skogsom-
råde har naturvärde, men har gjort avvägningen att man vill bebygga denna del av skogen, medan kommunens avsikt 
enligt förslag till FÖP Välsviken är att spara den allra största delen av skogen på Trollkoneberget och även skydda 
den långsiktigt som naturreservat.

Ny väg till Välsviken
Vi ställer oss positiva till att den tidigare planerade nya vägen mot Välsviken har utgått ur planför-
slaget då mer av den på sikt värdefulla lövskogen kan sparas samtidigt som de boende får en säkrare 
och mindre bullerstörd boendemiljö. Dock lär trafikbuller från E18 även med det nya förslaget san-
nolikt uppfattas som störande av vissa boende.

Kommentar: Noterat. Förlängningen av Rävbergsvägen eller den sk Parallellvägen finns dock fortfarande med i 
FÖP-förslaget som är på lång sikt. Det är ett förslag och framtiden får utvisa hur det blir. 

Dagvattenfrågor
Det framgår fortfarande inte tydligt av planbeskrivningen hur Kroppkärrssjöns näringsstatus (fos-
for och kväve) påverkas av planförslaget, bara att kommunen ”bedömer” att planens genomförande 
inte kommer att förändra Kroppkärrssjöns vattenkvalitet (sid 25 i planbeskrivningen). Det är heller 
inte tydligt vad som menas med en ”lämplig” rening av dagvattnet innan utsläpp till Kroppkärrssjön 
(sid 23 i planbeskrivningen).

Kommentar: Ett förtydligande om detta har gjorts i planbeskrivningen (under stycket Dagvatten, Planförslag).

Planläggningen av området innebär att stora delar av marken kommer hårdgöras, mark som tidigare har varit skog 
och naturmark kommer nu bebyggas. I och med denna förändring kommer halterna av vissa föroreningar att öka 
däribland kväve och fosfor. För att hindra och minska dessa föroreningar så föreslås en del åtgärder i planen. Bland 
de lösningar som föreslås är svackdiken och fördröjning av dagvattnet i större dagvattenmagasin (multifunktionell 
yta). Därutöver kommer det meandrande diket att även rena dagvattnet från både planområdet och det större avrinn-
gingsområdet, från Kronoparken, innan det slutligen når recipienten, dvs Kroppkärrssjön. Inom planområdet plane-
ras dagvattnet att rinna i öppna lösningar (längs gator, svackdiken osv) där dagvattnet avleds ytligt. Detta bidrar till 
ett tröfgare flöde och att en viss sedimentation redan sker innan det når dagvattneparken där ytterligare sedimenta-
tion, infiltration och fördröjning sker. Det meandrande diket kommer även skapa viss rening för befintligt uppströms 
bostadsområde. På detta vis blir reningen inte bara positiv för planområdet utan även för intilliggande område. 

Då det gäller rening av vattnet är det bra att ta hand om regnvatten osv nära källorna. Principen om ”många bäck-
ar små” är bra för dagvattenrening”. Det är bra att exempelvis tänka på att välja genomsläppliga material, plantera 
växter som har möjlighet att suga upp vatten. Kommunen kan gärna planera in mycket grönt på kommunens mark 
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och låta mycket grönt som finnas från början i ett område stå kvar. Under byggskedet är det bra att göra temporära 
åtgärder för rening innan de ordinära lösningarna kommit på plats. Att välja rätt material är också viktigt, undivik 
exempelvis förzinkade material. Gröna tak och miljövänligt material föreslås i planbeskrivningen. Andra saker kan 
vara att se till att trummans utflöde fungerar, innan det meandrande diket tar vid.

Den föreslagna dagvattenlösningen för området som helhet verkar dock positiv, speciellt förslaget 
om ett meandrande dike som tar hand om dagvattnet från Kronoparken. Dock verkar det mindre 
lämpligt att som föreslås (sid 25) stensätta diket för att undvika erosion på dikesväggarna, eftersom 
hårdgjorda ytor ger sämre rening av dagvattnet. Staketstolpar eller dylikt i trä kan fylla samma funk-
tion.

Kommentar: I den norra delen av planområdet handlar det om att säkra vägen, därför föreslås diket stensättas. I 
den södra delen där det meandrande diket planeras där ska ingen stensättning göras utan diket ska fortsätta att ha 
samma geologiska förutsättningar som idag (egentligen tillförs bara en eller ytterligare två lovar för att stoppa upp 
vattnet). 

Planbeskrivningen bör kompletteras med bättre information om hur sjön påverkas. 

Kommentar: Karlstads kommun arbetar aktivt med sjöars status och har låtit ta fram en skötselplan för Kropp-
kärrssjön (Skötselplan för Kroppkärrssjöns vegetation och friluftsanläggningar , WSP , 2017-09-20). Kommunen 
ser över Kroppkärrsjöns status regelbundet. Sedan 1970-talet har sjön regelbundet undersökts på kemiska och 
fysiska parametrar. Se även tidigare kommentar till Naturskyddsföreningen ovan. 

Kommunen bedömer att de nya exploaterade ytorna inte kommer innehålla några nämnvärda föroreningar. Summan 
av vattenflödet kommer vara det samma eller eventuellt sänkas med kommande exploatering. Kommunen kommer se 
till att inte vattnet kommer öka till Kroppkärrssjön. 

För övrigt anser vi att dagvattenkartorna i planbeskrivningen är svårlästa då de är tagna ur sitt sam-
manhang i dagvattenutredningen och saknar närmare beskrivning i texten. De bör därför bytas ut 
eller förklaras bättre i texten.

Kommentar: Dagvattenkartorna har plockats bort och istället görs hänvisningar till Dagvattenutredningen som även 
biläggs planhandlingen som utredningsunderlag. 

Hasslar längs grusvägen
Det är positivt att det klargörs att tre av fyra hasselbuskar vid det nuvarande torpet ska mätas in och 
skyddas genom planbestämmelse.

Kommentar: Noterat.

Trädodlingsträd i allén
Det är positivt att träd från kommunens tidigare trädodling föreslås återanvändas vid plantering av 
alléträd längs områdets huvudgata.

Kommentar: Noterat.

Värmlands museum

Värmlands Museum har tagit del av granskningshandlingarna gällande DNR SBN-2016-91, Östra 
Kroppkärr, och konstaterar att flera positiva ändringar har gjorts sedan samrådet. Vi anser dock 
fortfarande att det hade varit positivt om också Kroppkärrsgård ingått i området och getts skydd i 
detaljplanen.



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Kommentar: Kommunen har valt att inte ta upp ett större utredningsområde än vad som krävs för den aktuella bo-
stadsutbyggnaden. Kroppkärrs gård behandlas dock i pågående arbete med fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) 
för Välsviken. Skyddsbestämmelser för Kroppkärrs gård behandlas där och kommer bli aktuellt i kommande 
detaljplanearbeten som faller ut därefter.

För övrigt har vi inga ytterligare synpunkter i ärendet .

Handikappföreningarna i Karlstad
Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen tagit ta del 
av detaljplanen för nya. bostäder i Östra Kroppkärr.

I ovanstående ärende har Tillgänglighetsgruppen ingen erinran.

Kommentar: Noterat.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Granskningsutlåtande 2 är sammanställd på Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 2019-09-30 
av stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin

 


