
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Idrottsanläggning, del av Rud 2:1

inom Rud, Karlstads kommun
2021-05-25

INLEDNING
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet 
samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa. 

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900, 
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. 

SAMMANFATTNING
9 skriftliga yttranden har kommit in under samrådstiden, varav 4 stycken är utan erinran eller av 
upplysningskaraktär. Synpunkterna gäller främst geotekniska frågor, påverkan på E18 och dag-
vattenhantering. 

Detaljplanen justeras med anledning av inkomna synpunkter på ett par punkter inför gransknings-
skedet enligt nedan. 

Ändring i planförslaget efter samrådet  
Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 

På plankartan
• Del av planområdet planläggs som kvartersmark för parkeringssändamål
• Infart till området läggs inom kvartersmark
• Område för nätstation har upprättas
• Planbestämmelse läggs till för skyddande av träd intill damm
• Planbestämmelse gällande att entré inte får anordnas mot gång- och cykelbana läggs till
I övrigt endast redaktionella ändringar.

I planbeskrivningen 
• Geotekniska delar tydliggörs
• påverkan på dagvattenhanteringen tydliggörs
• Påverkan på ev. parallellavfart beskrivs närmare
• Redovisning av plangräns i förhållande till vegetation vid damm läggs till
I övrigt endast redaktionella ändringar.

Dnr SBN 2015-270 Dpl 80



Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter. 

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen utifrån inkomna synpunkter 
under samrådet. Vissa ändringar och kompletteringar har gjorts vilket har resulterat i en samlad 
bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning 
enligt plan- och bygglagens 5 kap 18 §. 

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 geologiska institut (SGI)
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. PostNord
6. Miljönämnden
7. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
8. Teknik- och fastighetsförvaltningen
9. Karlstads El- och Stadsnät AB
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Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
Framför i yttrande 2021-03-10 följande synpunkter på förslaget:

Ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 7 januari 2021, har översänts 
för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget har behandlats i 
samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning 
den 11 februari 2021.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall och kontorslokaler inom 
del av fastigheten Rud 2:1 samt anlägga en ny anslutning mot Mossgatan.

Tidigare ställningstaganden

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställningstaganden i 
kommunens översiktsplan.

Råd om tillämpning av pbL m.m

Planbestämmelser
Länsstyrelsen noterar att bestämmelse om ”högsta tillåtna markhöjd över nollplan är 46,5” beteck-
nas av både [n5] och [marknivå] i planbestämmelse-listan. [n5] saknas dock på plankartan.

Kommentar: Bestämmelsen läggs till på plankartan. 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen [a2] är otydlig. Kommunen vill reglera tillåten last i områ-
det, men lydelsen ”om marken förses med byggnad ska utrymme mellan mark och platta fyllas med 
cellplast” ger ingen klar bild av vilken marknivå detta syftar på. Vilken avlastning som är erforderlig 
framgår inte heller av kravet att ”utrymme” fylls med cellplast. Länsstyrelsen kan inte av plan-
handlingar utläsa att lösningen med cellplast är den enda möjliga tekniska lösningen och ställer sig 
frågande till att precisera bestämmelsen med ett viss material. Kommunen bör inför granskningen 
omformulera bestämmelsen och anpassa den till eventuella tillkommande utredningar, se vidare 
under rubriken Geotekniska frågor.

Kommentar: Bestämmelsen omformuleras för att inte ange ett specifikt material. 

Vilken markhöjd som syftas till varierar inom de olika egenskapsområdena varav bestämmel-

sen läses ihop med bestämmelse gällande markhöjd. 

Naturmiljö
Kommunen anger att den angränsande dammen har betydelse för fågellivet. Dammen är omgiven 
av buskmarker där bland annat tättingar trivs. Det är en relativt smal ridå av buskar och träd mellan 
dammen och planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar en tydligare redovisning av var plangränsen går 
i förhållande till dammens östra buskmarker. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att den befintliga 
träd- och buskvegetationen inte påverkas av exploateringen och att dess funktion som biotop för 
småfåglar och skydd för dammens fågelliv kvarstår.



4

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med redovisning av plangränsens förhållande 

till vegetationsridån. Vegetationsridån är belägen utanför planområdet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning.

Hälsa och säkerhet

Geotekniska frågor
Planhandlingarna omfattar geoteknisk undersökning och PM stabilitetsberäkning. Länsstyrelsen har 
skickat de geotekniska underlagen till Sveriges geotekniska institut, SGI, för granskning.

Den geotekniska stabilitetsutredningen som ligger till grund för planförslaget är utförd med över-
siktlig detaljeringsnivå. Den indikerar låg stabilitet och risk för ras och skred för en sektion i plan-
området om inte stabilitetshöjande åtgärder vidtas. SGI påpekar att när det inte klart och entydigt 
kan uteslutas att planområdet kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska geoteknisk 
stabilitetsutredning utföras med lägst detaljerad utredningsnivå. SGI skriver vidare att de utförda 
stabilitetsberäkningarna innehåller vissa brister. Länsstyrelsen vill bl.a. lyfta vikten av att förekomst 
eller frånvaro av kvicklera fastställs, eftersom gynnsamma förutsättningar för kvicklera före-kom-
mer inom hela planområdet enligt SGI:s kartunderlag.

Länsstyrelsen ser behov av att kommunen reviderar och kompletterar under-laget med hänsyn till 
inhämtade synpunkter från SGI, synpunkter som har direkt koppling till stabiliteten för området. 
Planhandlingarna behöver även redovisa eventuell påverkan på stabiliteten gentemot E18 och om 
åtgärder i sådana fall krävs för att förhindra risk för väganläggningen.

Vidare se SGI:s yttrande i sin helhet för detaljerad beskrivning angående ovanstående samt upplys-
ning angående sättningsproblematiken.

Kommentar: Ett kompletterande PM har tagits fram för att bemöta synpunkterna. Se svar till 

SGI.

Översvämning
Bland planhandlingarna finns två dagvattenutredningar. I dessa tas hänsyn till utökade hårdgjorda 
ytor inom både planområdet och den intilliggande moskétomten, som vid tiden för den första 
utredningens framtagande var aktuell att utreda för bostäder. Utredningarna visar att delar av 
Mossgatan och planområdet riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn då dagvatten från hela 
Rud avrinner mot dammen intill planområdet. Enligt utredningarnas modellering samlas relativt 
stora mängder vatten på Mossgatan norr om planområdet, samt i två skilda stråk över det som 
föreslås bli idrottshallens placering, samt över föreslagen parkering. Planområdet föreslås höjdsättas 
för att undvika att dagvatten rinner mot den föreslagna byggnaden. Kommunen gör bedömningen 
att dammen och trumman under E18, som leder vattnet vidare mot Kroppkärrssjön, har tillräcklig 
kapacitet för den tillkommande mängden dagvatten.

Kommunen har planer för förtätningar på Rud, inom Letten 1 och 2 samt Fryken 1, 2 och 4, vilket 
kommer att generera mer dagvatten som avrinner via planområdet mot dammen. Eftersom hela 
Ruds dagvattenhantering är beroende av dammen och trumman under E18 anser Länsstyrelsen att 
det behöver framgå av planhandlingarna att kommunen tar höjd för framtida utökade hårdgjorda 
ytor på Rud, till följd av planerade förtätningsprojekt, när kapaciteten för dammen och trumman 
bedöms. En överbelastning av trumman skulle riskera att påverka E18.
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Kommentar: I planprogrammet visar man på att en ökad mängd hårdgjord yta inom planom-

rådet skulle generera en större mängd dagvatten men också att de är näst intill försumbara 

i förhållande till helheten. Men dagvatten ska ändå fördröjas inom fastigheten för att inte för-

sämra för systemet nedströms. Kommunen eftersträvar att fördröja dagvatten så nära källan 

som möjligt, efterlevs detta i planarbeten uppströms kan flödet till dammen förbli oförändrat.

Riksintressen

Kommunikationer
Länsstyrelsen vill hänvisa till Trafikverkets yttrande gällande den parallell-avfart som är planerad att 
anläggas öster om Rudsmotet på E18. Det är ännu inte klarlagt hur lång sträcka avfarten behöver 
omfatta. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att ha dialog med Trafikverket för att inte riskera att 
detaljplanen hindrar anläggandet av parallellavfarten.

Kommentar: Se svar till Trafikverket. 

Länsstyrelsen förtydligar även att risk för påverkan på riksintresset E18 inte bedöms vara klarlagt 
avseende översvämning och geotekniska frågor.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan.

Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning avseende de 
geotekniska frågorna om den antas i nuvarande form. Risken för påverkan på riksintresset E18 från 
eventuella förändrade flöden behöver utredas vidare före det att ställning kan tas till om planförsla-
get föranleder någon prövning eller ej i detta avseende.

Kommentar: Noteras. 

Statens geologiska institut
Framför i yttrande 2021-02-22 följande synpunkter på förslaget:

Yttrande över samrådshandling daterad 2021-01-07
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 och kontorslokaler inom 
del av fastigheten Rud 2:1 samt anlägga en ny anslutning mot Mossgatan.
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Underlag
1. Plankarta, 2021-01-15

2. Planbeskrivning, 2021-01-15

3. Geoteknisk undersökning, Sweco, daterad 2013-04-24

4. PM stabilitetsberäkning, Sweco, daterad 2020-11-19

SGI:s synpunkter

Geoteknisk utredningsnivå och omfattning
Den geotekniska stabilitetsutredningen som ligger till grund för planförslaget är utförd med över-
siktlig detaljeringsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 och är utförd för ett annat ändamål än planförsla-
gets. Den översiktliga stabilitetsutredningen indikerar låg stabilitet och risk för ras och skred för en 
sektion i planområdet om inte stabilitetshöjande åtgärder vidtas.

När det inte klart och entydigt kan uteslutas att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indi-
rekt, av skred eller ras ska den geotekniska stabilitetsutredning utföras med lägst detaljerad utred-
ningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1.

Kommentar: Ett kompletterande PM har tagits fram vilken redovisar utförda undersökningar 
(2013, 2020) samt kompletterande provtagningar (2021). I samband med fältundersökning-
arna har marknivåer och bottennivåer i dammen mätts in av Sweco’s mätavdelning.

Sweco anser att den geotekniska utredningen uppfyller kravet på detaljerad stabilitetsnivå. 
PM läggs som bilaga till detaljplanen. 

Därtill bör det beaktas att för att uppnå detaljerad utredningsnivå för hela planområdet kommer det 
sannolikt att krävas att stabiliteten beräknas för mer än en sektion. För att stabiliteten för hela plan-
området ska vara klarlagd behöver det exempelvis klarläggas om den i sydöst planskilda korsningens 
stabilitet kan påverka planområdet.

Kommentar: Kompletterande geoteknisk fältundersökning och provtagning har som ovan 
redovisats, utförts i april 2021. Ingående materialparametrar i föregående stabilitetsberäk-
ningar har korrigerats utifrån nu utförda undersökningsresultat i fält och resultat av analyser 
på geotekniskt laboratorium.
Kompletterande stabilitetsberäkning har nu utförts i två sektioner, sektion A och E.
I övrigt samma förutsättningar som i tidigare stabilitetsberäkningar avseende placering av 
byggnad, geometrier, nivåer och trafiklaster mm, se bilaga G0201, G0202 och G0203.
Nu utförda stabilitetsberäkningar visar att kravet på säkerhet mot stabilitetsbrott uppfylls för 
både alternativet med kortsidan av ny hall mot Mossgatan och långsidan mot Mossgatan, se 
bilaga 1:1(2) och 1:2(2).

Den planskilda korsningen bedöms inte påverka områdets stabilitet. Viadukten och vägban-
ken för E18 är sannorlikt pålgrundlagd, bankpålad. 

Stabilitetsberäkning
I de översiktliga stabilitetsberäkningarna (3) och (4) är det oklart var de beräknade sektionerna 
är belägna i planområdet. Detta bör framgå tydligt. Av de översiktliga stabilitetsberäkningar som 
utförts (3) och (4) framgår att den största andelen av de kritiska glidytorna går genom gyttja. Be-
räkningsresultatens tillförlitlighet skulle därmed öka om det är möjligt att genom provning noggran-
nare bestämma representativa materialparametrar i detta lager.
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Kommentar: Planritning som visar vart stabilitetsberäkning utförts bifogas i bilaga G0203.

Vi har noterat att i beräkningarna beskrivna densiteter skiljer mellan (3) och (4) trots att de baseras 
på samma geotekniska underlag. Vi har även noterat att värdet på den odränerade skjuvhållfastheten 
använd i beräkningarna i (3) skiljer sig mot den angivna i avsnitt 9 i (3). Motiv till detta bör anges i 
en detaljerad utredning.

Kommentar: Densitet vid nu utförda beräkningar är från nu utförd rutinundersökning. Förkla-

ring av odränerad skjuvhållfastheten beskrivs i kompletterande PM (2021). 

I stabilitetsutredningen (3) och (4) framgår heller inte på vilka grunder materialparametrar för 
exempelvis gyttja, torv och silt har antagits där stöd från provning saknas, på vilka grunder grund-
vattenytans läge antagits eller hur val av trafiklast motiverats. Detta bör förtydligas när en detaljerad 
utredning tas fram. Likaså bör förekomst eller frånvaro av kvicklera fastställas eftersom gynnsamma 
förutsättningar för kvicklera förekommer inom hela planområdet enligt SGI:s kartunderlag för kart-
läggning av kvicklera https://gis.swedgeo.se/metodik_kvicklera/#. Förekomst av kvicklera påver-
kar både en eventuell skredutbredning och eventuellt även restriktioner i utförande av planen.

Kommentar: Materialparametrar är korrigerade utifrån kompletterande undersökning och 

analys. Val av grundvattennivåer är försiktigt valda. Dels utifrån nu utförd mätning och 

utifrån erfarenhetsvärlden. 

Trafiklast har valts till 10 kPa utbredd last på trafikerade ytor och parkeringsytor.

Kompletterande provtagning på förekommen lera har utförts i april 2021. För vidare 

beskrivning, se kompletterande PM (2021).

När en geoteknisk utredning med lägst detaljerad utredningsnivå tagits fram och de befintliga 
förhållandena klarlagts bör val av erforderliga säkerhetsfaktorer ses över. I nuvarande rapport väljs 
säkerhetsfaktorer enligt fördjupad utredningsnivå trots att utredningen inte uppfyller ens detaljerad 
utredningsnivå. Enligt IEG Rapport 4:2010 rekommenderas intervall av erforderlig säkerhetsfaktor 
för olika utredningsnivå för tillståndsbedömning vid planläggning. Val av erforderlig säkerhetsfaktor 
ska baseras på gynnsamma respektive ogynnsamma faktorer, vilka bör dokumenteras. Dessa fakto-
rer beror av undersökningarnas omfattning och osäkerheten i beräkningsantaganden.

Kommentar: Kriterier för säkerhetsfaktorer vid stabilitetsberäkning är satt enligt IEG 4:2010. 

Sweco anser att förutsättningarna är övervägande gynnsamma och kravet på säkerhetsfak-

tor ska uppfylla; Fc > 1,5 och FKOMB > 1,4 i SK2.
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SGI vill även upplysa om den sättningsrisk planförslaget kan medföra inom delar av planområdet 
där byggnader uppförs. Noteras bör att området är sättningskänsligt, vilket tydligt också framgår av 
handlingarna. Vi vill därför framhålla, även om sättningsfrågor inte ingår i vår granskning, att det 
vore värdefullt om även sättningsförutsättningarna inkluderas i den geotekniska utredningen och att 
särskild hänsyn tas till sättningsförutsättningarna vid en förändring av området.

Kommentar: Ny byggnad djupgrundläggs med spetsburna pålar. Utfylld mark under byggnad 

kommer utföras med lättfyllning närmast dammen.

På s2 i (4) anges att mark runt byggnad fylls upp med tjänligt jordmaterial med skrymdensitet 19 
kN/m3. Det är oklart om tjänligheten syftar till tekniska egenskaper, icke förorenat material eller 
något annat och bör förtydligas.

Kommentar: Tjänliga massor avser ej förorenad friktionsjord.

Plankarta och planbeskrivning
I (1) och (2) anges högsta tillåtna markhöjder över nollplan. Det är oklart om det är dagens mark-
nivå eller någon annan nivå som avses med nollplan. Det bör förklaras vad som avses. 

I benämning n7 i (1) tillåts en högre markhöjd om byggnad påförs än utan. Det ter sig märkligt att 
en högre markhöjd tillåts när marken belastats av en byggnad än om marken inte belastas, eftersom 
detta borde innebära en försämring av stabiliteten. Överväg om formuleringen är korrekt och om 
den i så fall påverkar stabilitetsförhållandena.

Kommentar: Nollplanet syftar till nollpunkten i aktuellt höjdsystem, RH2000.

Tillkommande byggnad måste grundläggas med pålning varav en högre höjd kan tillåtas. Om 

byggnad inte uppförs på platsen tillåts en lägre höjd då ytan istället kan komma att belastas 

av trafik vilket innebär en tyngre last. Planbeskrivningen tydliggörs. 

Enligt MSB:s översvämningskartering riskerar ett 200-årsflöde att översvämma hela planområdet. I 
benämning b1 anges lägsta färdiga golvnivå till +48,01m. Det bör förtydligas vilket flöde detta avser 
att ta hänsyn till. 

Kommentar: I planbeskrivningen står det beskrivet vilket flöde som varit dimensionerande. 

I benämning a2 i (1) står att utrymme mellan mark och platta ska fyllas med cellplast. Det är oklart 
vilket utrymme som avses. Det bör förklaras vilket utrymme som avses.

På s12 i (2) anges att mindre anläggningar som inte innebär en tillkommande last får anläggas. Det 
är otydligt hur det är möjligt att en anläggning inte tillför last och bör förtydligas.

Kommentar: Vid de geotekniska utredningarna har det klarlagts att mindre anläggningar som 
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utomhusbanor för padel kan anordnas på mark där markfyllning inte kommer att ske. Skriv-

ningarna tydliggörs i planbeskrivningen och bestämmelse a2 omformuleras. 

Trafikverket
Framför i yttrande 2021-02-19 följande synpunkter på förslaget:

Ärende 
Trafikverket har tagit del av rubricerat underlag som syftar till att pröva möjligheten att etablera en 
idrottshall samt kontorslokaler som en del av stadsdelsutvecklingen inom Rud med en byggnadsarea 
om 5000 kvm. För detta prövas också att anlägga en ny anslutning mot Mossgatan samt parkering 
och utomhusplaner.

Planområdet ligger i nära anslutning till 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. 
Längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till över 34 000 fordon varav drygt 4000 
utgör tung trafik. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Vägen har bärighetsklass 4.

ÅVS
Åtgärdsvalsstudie ”E 18 genom Karlstad” har föreslagit en parallellavfart för att förbättra framkom-
lighet och trafiksäkerhet vid Rudsmotet. Det är inte klarlagt hur lång sträcka denna behöver omfatta 
dvs hur långt österut den kan komma att sträcka sig. Innan det gemensamma arbetet att avgöra 
nödvändiga åtgärder är klart och eventuella beslut fattade om genomförande är det rimligt att man 
inom föreliggande plan tillgodoser eventuellt markbehov närmast E 18 för åtgärden.

Kommentar: Frågan har diskuterats med Trafikverket. Kommunen bedömer med stöd i 

diskussionen att utrymme för parallellavfart finns i anslutning till planområdet. Längre väst 

kan det eventuellt  bli aktuellt att ta ny mark i anspråk vid utbyggnad. I anslutning till aktuellt 

planområde bedöms utrymme för åtgärden finnas inom befintligt vägområde. Avståndet mel-

lan E18 och föreslagen kvartersmark är dessutom såpass långt att eventuella breddningsåt-

gärder skulle vara möjliga utan att påverka föreslagen byggnad. Avståndet mellan vägområde 

är ungefär detsamma som mellan vägbana och Nobelgymnasiets lokaler varav planförslaget 

inte har en större inverkan på eventuell parallellavfart mer än redan befintliga byggnader. 

Geoteknik och markbelastning
Risk för sättningar och bristande stabilitet gentemot dagvattendammen konstateras och åtgärder för 
att hantera detta planeras. Det bör också redovisas om motsvarande problem riskeras gentemot E 
18 och om åtgärder i sådana fall krävs för att förhindra risk för sättningar i väganläggningen.

Dagvatten
Ökad andel hårdgjord yta får inte innebära att kapacitet i dagvattendammens avrinning dvs trumma 
under E 18 eller vägdiken överbelastas.

Kommentar: Fördröjning av dagvatten ska ske innan det leds vidare till dammen. Vidare 

påverkar planförslaget inte dagvattendammens utbredning eller kapacitet varav ingen ökning 

av flöden kommer att ske. 
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Risker
E 18 är utpekad som primär rekommenderad transportled för farligt gods vilket innebär att en 
bedömning bör göras av riskbilden utifrån vägens perspektiv. Kommunen hänvisar här till en 
riskutredning för en detaljplan för bostäder nära E 18 (Sandbäcken) och planerar för motsvarande 
åtgärder som föreslås i denna. Trafikverket konstaterar att förutsättningar längs E 18 kan variera 
men hänsyn till farligt gods ska beaktas vid exploatering enligt de rekommendationer som berörd 
länsstyrelse anger för väg. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande 
åtgärder inte är godtagbara eller ska placeras inom vårt vägområde. Trafikverket hänvisar i övrigt till 
Länsstyrelsens bedömning.

Kommentar: Länsstyrelsen har inte yttrat sig i frågan. Inga åtgärder föreslås inom Trafikver-

kets vägområde. Inga förändringar föreslås. 

Lantmäterimyndigheten
Framför i yttrande 2021-02-22 följande synpunkter på förslaget:

Ärende
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.

Plankartan saknar koordinater och rutnätskryss.

Rätten till in- och utfart över allmän platsmark för den nya fastigheten kan inte säkerställas genom 
bildande av officialservitut. Lämpligt är att in- och utfarten ingår i kvartersmarken och att ett servi-
tut bildas för gc-vägen som korsar in- och utfarten. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: Synpunkterna beaktas

PostNord
Framför i yttrande 2021-02-22 följande synpunkter på förslaget:

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
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Kommentar: Noteras.

Kommunala remissinstanser
Miljönämnden
Framför i yttrande 2021-02-24 följande synpunkter på förslaget:

Miljönämndens beslut
Översänder miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall och kontorslokaler inom del 

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

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 februari 2021

Stadsbyggnadsförvaltningens plankarta med bestämmelser den 7 januari 2021.

Stadsbyggnadsförvaltningens planbeskrivning den 7 januari 2021 (ändrad den 15 januari 2021).

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Miljöförvaltningen synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positiv på planförslaget och har ingen ytterligare erinran.

Kommentar: Noteras.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Framför i yttrande 2021-01-18 följande synpunkter på förslaget:

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler aktivitetsytor i Karlstad och att 
dessa ligger på olika platser i kommunen, i närheten av där medborgarna bor. Kultur- och fritids-
nämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan för idrottsanläggning på del av Rud 21.

Kommentar: Noteras.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Framför i yttrande 2021-02-09 följande synpunkter på förslaget:

Samrådsyttranden detaljplan
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget och har inget att 
erinra förutom nedanstående kommentar:

Omdragningen av GC-banan innebär att den placeras intill ny fastighetsgräns och det är även 
möjligt att placera byggnaderna nära fastighetsgränsen. För att undvika konflikt mellan cyklister och 
besökare är det viktigt att byggnadens entréer inte är vända mot GC-banan.
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Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Planförslaget justeras för att innefatta förbud mot entréer vända mot GC bana.

Karlstads El- och Stadsnät AB
Framför i yttrande 2021-03-03 följande synpunkter på förslaget:

Vi önskar plats för en nätstation, lämpligtvis i de norra delarna.

Kommentar: Planförslaget justeras för att inrymma område för nätstation.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg i samverkan med 
planeringsarkitekt Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2021-05-25.
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


