
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Skåre idrottshall

del av Ilanda 1:21 inom Skåre, Karlstads kommun
2020-10-01

INLEDNING
Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under gransk-
ningen samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden och förslag till justeringar av planför-
slaget.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5 kap 11 § ägde rum mellan den 19 maj och 22 juni 2020. Planen 
skickades till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare och rättighetshavare 
enligt fastighetsförteckningen. Planförslaget fanns dessutom tillgängligt för allmänheten i Samhälls-
byggnadshuset, i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet 
reviderades planhandlingarna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut för granskning från 1 till 30 september 2020, enligt PBL 5 kap 
18 §. För granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastig-
hetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen. Förslaget har även funnits tillgängligt 
för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta gransk-
ningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
11 skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav 5 stycken är utan erinran eller 
av upplysningskaraktär. De synpunkter som kommit in gäller användning och placering av byggna-
den samt störningar från trafik till anläggningen samt trafiksäkerhet och cykelparkering.

Detaljplanen justeras på ett par punkter med anledning av synpunkterna inför antagandet. 

ÄNDRING I PLANFÖRSLAGET EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna.

På plankartan
Tillåten byggnadshöjd har begränsats i planområdets östra del för att på så sätt styra idrottshallens 
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placering med den höga delen i västra delen av tomten.

I planbeskrivningen 
Planbeskrivningen har kompletterats med text om väderskydd för cykelparkering, ljudstörningar 
från idrottshallen och begränsning av tillåten byggnadshöjd, samt förtydligande beträffande kopp-
lingen till Ilanda bytespunkt.

I övrigt endast redaktionella ändringar.

Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter finns. 

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 kommenteras med kursiv stil.

Myndigheter och övriga remissinstanser
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga kvarstående synpynkter.

Trafikverket
Inget att erinra.

Lantmäterimyndigheten
Inga synpunkter.

Kultur- och fritidsnämnden
Inga ytterligare synpunkter.

Miljönämnden
När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade miljönämnden ett yttrande med 
ett antal synpunkter. De flesta av dessa har beaktats. Miljönämnden vill dock trycka lite extra på 
följande fråga: 

Avståndet till Ilanda bytespunkt är en kilometer och miljön inte är anpassad för gående. Trots detta 
bedöms det vara en möjlig tillfartsväg när man inte vill vänta på stadsbussen. Önskemålet i yttrandet 
att beakta detta avser inte att bygga gångbanor utan mer att mötet med idrottshallen kan komma 
både västerifrån och söderifrån. Detta skulle kunna förtydligas i planbeskrivningen som stöd för 
projekteringsskedet istället för att enbart skriva att gångväg saknas till Ilanda bytespunkt.
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För cykelparkering är det värdefullt om man i planbeskrivningen lägger till vårt önskemål om att 
cyklarna ska kunna stå väderskyddade då det bidrar till att välja cykeln som färdmedel.

Kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med yttrandet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Ingen erinran.

Region Värmland
Övergripande
Bra utformad väderskyddad hållplats (timglas) i anslutning till gc-vägar och övergångsställe nära 
skolan och idrottsplatsen och med 20 min trafik m-f  (linje 2) in mot Karlstad centrum och kopp-
lingar till regiontrafiken i bytespunkten Ilanda.

Påverkan
Linjen bedöms ha god kapacitet att möta efterfrågan under både vardagar helger, 30 min trafik lö-
sö.

Konsekvenser på kort sikt
Inga planerade åtgärder med anledning av planförslaget.

Konsekvenser på lång sikt
På längre sikt finns inga detaljerade uppgifter om hur trafiken kan komma att justeras. Däremot lig-
ger planförslaget väl i linje med de förutsättningar som kommer att styra trafikutvecklingen fram-
gent.

Boende i anslutning till planområdet
Boende 1 Kvarnvägen
Jag önskar och vädjar om att hallen byggs längre åt Rådalsvägen så att min fastighet får ha kvar 
kvällssolen. Det blir mörkt med en stor hall framför altanen där vi är vana att njuta i kvällssolen. 
En stor sorg om det blir verklighet. Som det ser ut på ritningen skulle det gå lika bra att ha hallen 
närmre industriområdet.

Kommentar:
Planförslaget har justerats avseende tillåten byggnadshöjd så att placeringen av den höga delen (själva hallen) styrs 
till tomtens västra del (mot Rådalsvägen). En solstudie har gjorts som visar att fastigheterna vid Kvarnvägen då inte 
skuggas av hallen.

Boende 2 Kvarnvägen
Gällande Störningar, hälsa och säkerhet 
Detaljplanen har inte tagit hänsyn till hälsoskyddsaspekterna gentemot omgivningsbuller. Detalj-
planen brister i att beskriva om och hur man beaktat det omgivningsbuller och ljudnivåer som en 
idrottshall med en omfattande parkeringsyta kommer att innebära för de boende i villorna i direkt 
anslutning till planområdet.
 
Detaljplan är planlagd för 120 parkeringsplatser och man räknar med omfattande användning av 
hall samt parkering såväl kvällar som helger. För att minimera exponeringen till  verksamhetsbuller 
och tillgodose en god ljudmiljö utomhus  föreslås ett bullerplank eller liknande åtgärd mot fastighe-
ter på Kvarnvägen direkt berörda av förslaget.
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Kommentar:
Det framräknade parkeringsbehovet som ska täckas är ca 35 bilplatser och en plats för buss, vilket motsvarar beho-
vet för den dagliga verksamheten. Vid arrangemang som drar fler besökande hänvisas till befintliga parkeringsplatser 
norr om Ilandavägen.

Trafiken inne på parkeringsplatsen kommer att ske med låga hastigheter och lätta fordon varför risken för över-
skridande av tillåtna bullernivåer bedöms osannolik. Verksamheten i övrigt bedrivs inomhus varför ljudstörningar 
bedöms som minimala.

Övriga
SPF Grava/Skåre
SPF Grava/Skåre vill lämna synpunkter på detaljplanen för Skåre Idrottshall som planeras att byg-
gas under 2021. Förutom sporthall föreslås ytor för gym och undervisningslokal med mera till cirka 
150 kvadratmeter. Vi ifrågasätter behovet av gym då det inom 200 meters avstånd finns två privata 
gym. Meningen är väl inte att kommunen ska konkurrera med den privata marknaden.

Förslag: Ytorna för gym och undervisningslokal om 150 kvadratmeter omdisponeras till undervis-
nings och samlingslokaler. Det bästa är att det byggs en stor lokal som kan avdelas i flera mindre. På 
så sätt uppfylls en del av de behov som föreningslivet i Skåre har. 

I avsnittet ”Konsekvenser av förslaget’’ under Trygghet står ”Hallen är inte avsedd för skolans 
idrotts undervisning”. Vem/vilka ska använda hallen på dagtid? Som pensionärsorganisation har vi i 
SPF behov av idrottshallen för olika aktiviteter under dagtid. Är detta en möjlighet? 

Vi ställer oss positiva till de förslag som finns under alternativ A och alternativ 0. En sammandock-
ning med biblioteket och en tillbyggnad på 500 kvadratmeter skulle föra oss närmare vårt mål ”Ett 
Allakti vitetshus· i Skåre”.

Kommentar:
Detaljplanen möjliggör uppförande av en idrottshall och ger också utrymme för en framtida tillbyggnad. Planen 
reglerar inte hur ytorna i byggnaden kommer att disponeras. 

Uppgiften i samrådsredogörelsen om gym är ett citat från kultur- och fritidsförvaltningens utredning som hänvisar till 
hur Mariebergshallen är disponerad och avser inte att beskriva hur den nya hallen i Skåre kommer att disponeras. 
Detta är en fråga för exploatören (i detta fall kommunens teknik- och fastighetsförvaltning tillsammans med bestäl-
laren - kultur- och fritidsförvaltningen). Kommunen kommer att äga idrottshallen, och den kommer att förvaltas av 
kultur- och fritidsförvaltningen. Det är upp till förvaltaren att avgöra hur lokalerna kommer att användas. 

Eftersom Ilandaskolan har egen idrottshall är den nya hallen inte avsedd att nyttjas för skolans verksamhet.

Boende i Skåre (inte nära planområdet)
Vill först och främst säga att det skulle vara ett enormt lyft för Skåre att få en egen idrottshall! 
Finns många aktiva barn och ungdomar i området som i dagsläget har svårt att få tider till träning i 
närområdet och som skulle ha stor behållning av en hemmahall. Att även planera för ett bibliotek i 
anslutning till hallen låter spännande!

Känner dock stor oro över trafiksituationen på Ilandavägen och runt den planerade hallen då det 
redan i dagsläget kan vara smått kaotisk vid Ilanda ip (trots att det är främst sommartid) då väldigt 
många föräldrar hämtar/lämnar barnen på träningen med bil. Det finns i nuläget ingen cykelväg 
vid Odalvägen/in från Ilandavägen (som det står i planen) och avsedd cykel parkering saknas vilket 
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medför att barn, cyklar och föräldrar i bilar trängs på samma yta. Ingen säker trafiksituation med 
andra ord!

I och med en inomhushallen som används främst under de kalla månaderna är risken stor att än 
fler skjutsar barnen till träning/match vilket medför ett ökat tryck på Ilandavägen samt risker för de 
som går/cyklar och ska samsas med bilar vid övergångar/parkeringsytor.
 
Önskar därför att det görs en mer ordentlig översyn av trafiksituationen runt Ilandavägen/Ilanda 
ip/kommande inomhushallen innan byggstart och att även den utlovade översynen av trafiksitua-
tionen på Ilandavägen görs i samband med detta då det stundtals är mkt höga hastigheter och hårt 
trafikerat framförallt morgon och em/kväll.

Kommentar:
Detta är inte frågor som regleras i detaljplanen. Synpunkterna lämnas till teknik- och fastighetsförvaltningen som 
ansvarar för utformning av gator och cykelvägar och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

En liten korrigering: I planbeskrivningen står inte att det finns cykelväg vid Odalvägen, bara att cyklande från 
Stodene kommer via den vägen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg för stadsbyggnads-
förvaltningen i Karlstad 2020-10-01
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