
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för idrottsanläggning, del av Rud 2:1

inom Rud (Karlstad), Karlstads kommun
2021-10-10

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 29 januari – 22 februari 2021. Planen har 
skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från den 18 juni till den 31 augusti 2021, enligt 
plan- och bygglagens 5 kap 18§. Under granskningen har planen skickats till kommunala och stat-
liga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits 
tillgänglig på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och 
justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
9 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 6 är utan erinran eller av upplys-
ningskaraktär. 

Detaljplanen justeras med anledning av inkomna synpunkter på ett par punkter inför antagandet 
enligt nedan. 
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Ändring i planförslaget efter granskningen 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
• Planbestämmelse (b

1
) som föreskriver lägsta nivå för färdigt golv har införts för område för 

nätstation (E
1
). Bestämmelsen syftar till att säkra nätstationen från översvämningsrisk.

• Införande av planbestämmelse (a
3
) inom PARK närmast E18

I planbeskrivningen 
• Beskrivningen har justerats på sidan 4 avseende till planen hörande utredningar.
• Tydliggörande av bestämmelsen om totalhöjd
• Tydliggörande av bestämmelser om marknivåer och anläggande av mark mellan n1-n3 samt n2-

n4
• Komplettering angående stabilitet E18

Kvarstående synpunkter
Det fi nns inga kvarstående synpunkter.

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena redovisas och kommenteras 
med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet.

1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut
3. Trafi kverket 
4. Lantmäterimyndigheten Karlstad
5. Region Värmland kollektivtrafi k
6. Karlstads El- och Stadsnät AB
7. Miljöförvaltningen
8. Teknik. och Fastighetsnämnden
9. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
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Framför i yttrande 2021-09-07 följande synpunkter på förslaget:

Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelser, naturmiljö, hälsa och säker-
het angående geoteknik och översvämning samt riksintresse för kommunikation. Kommunen har 
till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar har gjorts. Länsstyrel-
sen har kvarstående synpunkter angående geoteknik.

Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Området avsett för nätstationen saknar planbestämmelsen som säkrar stationen mot översvämning. 
Kommunen behöver inför antagandet se över plankartan i detta avseende.

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 dagsläget kända förhållanden 
inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Kommentar:
Noteras. Planbestämmelse införs som säkrar stationen mot översvämning införs för E-området. 

Statens Geotekniska Institut
Framför i yttrande 2021-09-01 följande synpunkter på förslaget:

Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Värmlands län erhållit rubricerad detalj-
plan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, 
erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötek-
niska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall, kontorslokaler och par-

kering inom del av fastigheten Rud 2:1 samt anlägga en ny anslutning mot Mossgatan.

Underlag:
• Plankarta, 2021-05-25

• Planbeskrivning, 2021-05-25

• Geoteknisk undersökning avseende grundläggning, Sweco, daterad 2013-04-24

• PM stabilitetsberäkning, Sweco, daterad 2020-1

• PM stabilitetsberäkning, Sweco, daterad 2020-11-19

• PM Geo Svar på frågor till SGI, Sweco, daterad 2021-05-21

SGI:s synpunkter
SGI anser att våra synpunkter och frågeställningar har beaktats och vi har, från geoteknisk säkerhets-
synpunkt, inga invändningar mot planförslaget.

Däremot  undrar vi om det geotekniska underlaget som nämns på s 4 i planbeskrivningen möjligen är 
ofullständigt? PM Geoteknik 2021-02-22 saknas som tillhandahållet underlag. Vi undrar om det möj-
ligen är PM Geoteknik daterat 2020-12-17. vilket fi nns bilagt PM Geo Svar på frågor till SGI, daterad 
2021-05-21 som avses? I löptext på s 16 nämns även PM Geoteknisk utredning, Sweco, daterad 2020-
06-26 och 2021-02-22. Därtill redovisas kompletterande fältundersökningar utförda i april 2021 i PM 
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Geo Svar på frågor till SGI.

Överväg om korrekt datering har angivits och om samliga utredningar bör ingå som underlag till plan-
handlingarna för att ge en fullständig bild av det geotekniska kunskapsläget. SGI anser att ett samlat 
Geotekniskt PM kunde underlätta för läsaren och inför kommande skeden i planprocessen.

SGI noterar även att förekomst av kvicklera har påvisats inom planområdet. Vi rekommenderar att 
detta dokumenteras i planbeskrivningen så att uppgiften säkert omhändertas i kommande skeden i 
planprocessen.

Kommentar:
Avseende underlaget PM Geoteknik 2021-02-22 på sidan 4 i planbeskrivningen, är som SGI konsta-
terar  PM Geo Svar på frågor till SGI, daterad 2021-05-21 som avses. Planbeskrivningen justeras inför 

antagande.

Trafi kverket
Framför i yttrande 2021-08-30 följande synpunkter på förslaget:

E 18 Trafi ksäkerhet och kapacitet

Åtgärdsvalsstudie ”E 18 genom Karlstad” har föreslagit en parallellavfart på norra sidan av E 18 för 
att förbättra trafi ksäkerhet och framkomlighet vid Rudsmotet. I nuläget pågår arbetet att bedöma 
och prioritera en rad åtgärdsförslag längs E 18 och det är möjligt att denna åtgärd istället utformas 
som ett additionskörfält som byggs hela sträckan mellan Rudsmotet och Bergmotet.

Åtgärden måste prioriteras gentemot andra och innan det gemensamma arbetet att avgöra nödvän-
diga åtgärder är klart och eventuella beslut fattade är det rimligt att man inom förslag till detaljplan 
bedömer och tillgodoser eventuellt markbehov närmast E 18 också för ett additionskörfält.

Kommentar:
Noteras. I dialog med Trafi kverket mellan samråds- och granskningsskedet av detaljplaneprocessen, har 
frågan diskuterats. Inom ramen för denna diskussion kan konstateras att åtgärdsförslaget nämnt ovan san-
nolikt kan inrymmas inom ramen för befi ntlig vägkropp och körbana (inklusive vägren).

Dagvatten

Ökad andel hårdgjord yta får inte innebära att kapacitet i dagvattendammens avrinning dvs trumma 
under E 18 eller vägdiken överbelastas. Föreslagen dagvattenhantering innebär att man ska omhän-
derta den ökade vattenmängden genom fördröjning inom planområdet genom exempelvis dagvat-
tenmagasin och växtlighet. Därmed anger kommunen att dagvattenhanteringen inte leder till några 
ökade fl öden och inte heller påverkar E 18.

Kommentar:
Detta stämmer. 

Geoteknik

Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om det föreligger risk för stabilitetsbrott 
som kan påverka vägkropp för E 18 då körbanan ligger som närmast cirka 20 meter från föreslagen 
byggrätt. Geotekniskt underlag visar hur byggnader måste anläggas för att klara stabilitetskrav men 
eventuella effekter på E 18 redovisas inte.

Kommentar:
Noteras. Kompletterande beräkningar och PM har utförts. Stabiliteten för E18 är tillfredställande vid ett 
genomförande av detaljplanen och planbeskrivningen har kompletterats inför antagande. 

Avstånd till E 18

Trafi kverket konstaterar att planbestämmelse m4 under risk- och störningsskydd, säger att byggnad 
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inte får uppföras närmare än 30 meter från E 18. Trafi kverket utgår från att E 18 defi nieras inklusi-
ve vägområde för E 18 och därmed kan ingen byggnad uppföras inom cirka 40 meter från körba-
nan. Detta kan gärna synliggöras i plankarta med sk prickmark.

Sammantaget är detta avstånd viktigt ur aspekter enligt ovan med hänseende på geoteknik och risk 
för sättningar eller begränsningar i anspråk på ombyggnad av vägen.

Kommentar:
Noteras. Kompletterande beräkningar och PM har utförts. Stabiliteten för E18 är tillfredställande vid ett 
genomförande av detaljplanen och planbeskrivningen har kompletterats inför antagande. 

Lantmäterimyndigheten Karlstad
Framför i yttrande 2021-08-26 följande synpunkter på förslaget:

Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningshandlingen. Lantmäterimyndighetens synpunk-
ter från samrådet har blivit hanterade.

Kommentar:
Noteras. 

Region Värmland Kollektivtrafi k
Framför i yttrande 2021-06-28 följande synpunkter på förslaget:

Kollektivtrafi ken i området är väl utbyggd och utgörs av Karlstadsbuss snabbusslinje. Hållplatser 
fi nns i nära anslutning.

Kommentar:

Noteras. 

Karlstad El- och Stadsnät AB
Framför i yttrande 2021-07-08 följande synpunkter på förslaget:

Vi har inget ytterligare att framföra än tidigare lämnade kommentarer.

Kommentar:
Noteras. 

Kommunala remissinstanser
Miljöförvaltningen
Framför i delegeringsbeslut 2021-06-24 följande synpunkter på förslaget:

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för ny idrottsanläggning på 
Rud, Rud 2:1. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget och har inga synpunkter 
att tillägga.

Kommentar:
Noteras.

Teknik- och Fastighetsnämnden
Framför i beslut 2021-08-25 §130 följande synpunkter på förslaget:



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

Planförslaget tillstyrks utan erinringar.

Kommentar:
Noteras.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Framför i beslut 2021-08-18 §67 följande synpunkter på förslaget:

Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på detaljplan för ny idrottsanläggning på del av 
Rud 2:1 - granskning.

Kommentar:
Noteras.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg i samverkan med 
planeringsarkitekt Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2021-10-10.


