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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
DETALJPLAN FÖR KV. SKEPPAREN 

Inledning 
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfarande. Detalj-
planen har föregåtts av ett planprogram, Planprogram för Tullholmen som godkändes 
mars 2018.  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under detaljplanesamrådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och för-
slag till förändringar av planförslaget med anledning av synpunkterna.  

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan för kv. Skepparen har upprättats den 11 juni 2020. Förslaget har 
varit föremål för samråd under tiden juli-augusti 2020. Planen har skickats till kom-
munala och statliga remissinstanser samt till ägare till fastigheter och byggnader inom 
och gränsande till planområdet, och till organisationer verksamma inom området. Pla-
nen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, i 
Bibliotekshuset och på kommunens webbplats. Annons om samrådet var införd i VF 
och NWT.  

Med tanke på smittspridning av covid-19 har det inte hållits något fysiskt informat-
ionsmöte utan boende i området har fått möjligheter till att ringa eller boka ett digitalt 
möte.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör främst trafiken som är kopplade till hämtning och lämning 
vid förskola, geoteknik, biotopskydd - allén utmed Tullhusgatan och Orrholmsgatan, 
markförorening, trafikbuller på skolgården, översvämningsrisker och dagvattenhante-
ring. Även frågor om gestaltning av bebyggelse och utemiljö har berörts i vissa yttran-
den. 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
 Framtagande av skyfalls- och dagvattenutredning, bifogas. 

 Ändring av höjdsättning med hänsyn till skyfall – och dagvattenhantering.  

 Framtagande av trädinventering utmed Orrholmsgatan och Tullhusgatan som 
berör av plangränsen. 

 Framtagande av luktstörning från pumpstationen med förslag till luktreduce-
ring, bifogas.  

 Komplettering av bullerutredning med hänsyn till omstrukturering av planför-
slaget. 

 Möjlighet för förskola har tagits bort från förslaget. 

 Plankartan med sina bestämmelser har kompletterats och förtydligats.   
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Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna 
ovan/under och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas 
ut för granskning enligt PBL 5 kap 18 §. 

Inkomna yttranden 
Totalt 20 yttranden har inkommit. Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen, Tra-
fikverket, Lantmäterimyndigheten, Luftfartsverket, Teknik- och fastighetsnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden, Miljönämnden, Telia Company, Lidl Sverige, Handi-
kappföreningar i Karlstad och 6 privatpersoner i närområde.  

Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Vissa ytt-
randen återges i sin helhet. Kommentarer och förslag till förändringar redovisas med 
kursiv stil.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 

Luftfartsverket, Lantmäterimyndigheten och Handikappföreningar har meddelat att de 
inte har något att erinra mot förslaget. 

Yttranden från statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 11 juni 2020, 
har översänts för samråd enligt 5 kap. 7 och 11 §§ plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för berörda enheter 
inom Länsstyrelsen vid planberedning den 20 augusti 2020. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området med bostäder, 
handel, centrumverksamhet och skola/förskola. 

Tidigare ställningstagande 

Gällande översiktsplan från 2011 anger för området inriktningen stadsutveckling. Ett 
planprogram togs fram för planområdet inklusive det i öst direkt angränsande områ-
det för Tullholmssågen. Programmet anger för aktuellt område att stadsutveckling in-
kluderande bostäder och handel etc. ska inrymmas. Detaljplan för intilliggande detalj-
plan för Tullholmssågen vann laga kraft den 18 juni 2020. 

Länsstyrelsens roll 

Enligt 5 kap. 7 § PBL ska ett utökat förfarande tillämpas om ett förslag till en detalj-
plan är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte är förenligt med kommunens översikts-
plan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. 

Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
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2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

3. verka för att sådana frågor som användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hän-
syn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion. Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om till-
lämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän syn-
punkt. 

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det 
finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen har uppmärksammat två bestämmelser som båda reglerar olika aspekter 
av byggnaders högsta tillåtna våningsantal. Det gäller egenskapsbestämmelsen [v1], En 
indragen takvåning med minst 1.5 meters indrag från fasadliv tillåts utöver föreskrivet 
antal våningar […] och bestämmelsen för antalet våningar [V-XII] Högsta antal vå-
ningar. Länsstyrelsen önskar förtydligande av hur dessa bestämmelser ska läsas i relat-
ion till varandra och hur många våningar dessa bestämmelser maximalt kan resultera i. 
Som bestämmelserna är skrivna i samrådsförslaget är detta otydligt och Länsstyrelsen 
uppmanar kommunen att formulera detta på ett samlat och överskådligt vis vilket har 
betydelse för planens läsbarhet och i synnerhet för följande bygglovsskedet. 

Kommentar 

Planbestämmelsen (v1) har omformulerats och möjligheten för en extra våning utöver högsta antal 
våningar har tagits bort. 

Naturmiljö 

I eller helt i anslutning till planområdet finns många träd som kan omfattas av det ge-
nerella biotopskyddet, vilket även kommunen uppmärksammat. Länsstyrelsen anser 
att kommunen behöver utveckla bedömningen i planbeskrivningen så att det på ett 
tydligt sätt beskriver de alléer som finns i planområdet och om dessa anses omfattas 
av biotopsskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 11 § miljöbalken eller ej. Detta kan med 
fördel tydliggöras i karta/illustration. I planförslaget framgår att ett genomförande av 
planen innebär att alléträd tas bort. Länsstyrelsen förordar att alternativa lösningar re-
dovisas i MKB. Om träd ska nyplanteras i alléer, bör dessa redovisas. 

Åtgärder som kan skada de skyddade biotoperna är förbjudna och det krävs ett särskilt 
skäl för att få dispens från skyddsbestämmelserna. Vid prövning av dispens för åtgär-
der i biotopskyddet innebär det att varje enskilt träd prövas. Länsstyrelsen anser därför 
att kommunen redan tidigt, förslagsvis i planbeskrivningen, redovisar trädens natur-
värden och egenskaper så som diameter i brösthöjd, ålder, förekomst av håligheter el-
ler naturvårdsarter m.m. Det är fördelaktigt om kommunen även redovisar vilket sär-
skilt skäl som åberopas för en eventuell ansökan om dispens. 
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Kommentar 

Inför granskningen har en naturvärdesinventering av alléträd kring både Resecentrum och kv. 
Skepparen utförts. Ett dussin träd utmed Orrholmsgatan och Tullhusgatan som berör exploate-
ringen har inventerats. Planbeskrivningen har utifrån den framtagna inventeringen kompletterats 
med egenskaper för de träd som berör genomförande av planen. I samband med detta vill kom-
munen framföra följande skäl som skulle ligga till grund för dispensprövning.   
- Exploateringen utgör ett stort och angeläget allmänt intresse. 
- Planen har strukturerats och utformats med så stor hänsyn som möjligt till skyddade bioto-

per och miljön i övrigt. Olika alternativ har prövats i planskedet och detta är det som ger 
minst påverkan på trädraderna. 

- Avverkning av de berörda träden är för att skapa en trafiksäker miljö för olika trafikanter 
i området.  

Samtidigt vill kommunen lyfta fram följande förslag till kompensationsåtgärder: 
- Det finns några luckor i allén längs både Tullhusgatan och Orrholmsgatan som skulle 

kunna planeters med några träd vilket förstärker biotopen. 
- Planen förutsätter ett nytt grönstråk som planeras att planteras med några träd. Plantering 

av träd på grönstråket innebär att alléerna längs Tullhusgatan och Orrholmsgatan kan 
sammankopplas vilket borde vara positivt för biotopskyddet. 

Klimatåtgärder 
Efterfrågan på parkeringsplatser med möjlighet för laddning av elbilar kommer öka 
succesivt. Länsstyrelsen anser därför att det är lägligt att i planarbeten av denna typ re-
dovisa planer för laddning av elbilar på offentliga ytor inom området. 

Kommentar 
Rent generellt är frågeställningen en genomförandefråga vilket skickades vidare för beaktande vid 
projektering och gestaltning av offentliga miljöer inom området. Det kan också noteras att inför 
granskningen har behovet av elförsörjning utifrån bl.a. el-bilar beaktats. 

Gestaltning av bebyggelse 
På plankartan finns några utformningsbestämmelser. Bestämmelsen [f1] anger ”Ut-
formning av fasader ska ges en särskilt omsorgsfull gestaltning.”. Länsstyrelsen förstår 
ambitionen men är av uppfattningen att bestämmelsen är vag och styr med låg precis-
ion. 

Kommentar 
Bestämmelsen har förtydligats och kompletterats med en utförlig förklaring i planbeskrivningen.  

Parkmiljöer och utemiljö för pedagogisk verksamhet 
I området planeras en definierad park. Planbeskrivningen uttrycker även ambitioner 
med trädplanteringar och andra gröna inslag, som dock inte regleras. Parkområdet be-
skrivs som ett flexibelt område som under de tider då intilliggande skola är öppen kan 
utgöra förskolegård med hjälp av tillfälligt flyttbara inhägnader, för att sedan kunna 
öppnas för allmänheten. Samtidigt anges under andra avsnitt i planbeskrivningen, 
samt på illustrationsplanen, att uteplats för förskola ska förläggas till prickad kvarters-
mark för skola i söder, mot korsningen Näbbgatan/Orrholmsgatan/ Tullhusgatan. 

Mellan kvartersmark för skola och parkmarken reglerar plankartan både en remsa 
prickmark samt en gångväg, vilket väcker frågor om hur skolan ska anslutas till parken 
på ett funktionellt vis samt hur gångpassage för allmänhet kan säkras när skolans verk-
samhet är igång. Länsstyrelsen anser att det är otydligt hur utemiljöer för förskola men 
även övrig skolverksamhet ska rymmas på ett för skolbarnen ändamålsenligt vis, och 
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ställer sig frågande till om inte det finns behov av en parkmiljö för boende även under 
dagtid. Detta flexibla förslag öppnar för frågor om praktisk genomförbarhet. Exem-
pelvis är papperskorgar ett förväntat och lämpligt inslag i en park men olämpligt på en 
förskolegård. Därför efterfrågas till granskningen en mer utförlig beskrivning och il-
lustration av områdets tänkta nyttjande och hur ett utfällbart staket kan fungera i prak-
tiken. Först efter en sådan redogörelse kan tillgång till parkmiljö för boende och besö-
kare respektive friyta för skolmiljö bedömas.  

Kommentar 
Inför granskningen har planförslaget utifrån förutsättning för skolgård, bostadgård och dagvatten-
hantering omstrukturerats. Omstruktureringen har lett till att parken separerats från skolgården 
och inritats som ett grönstråk i öst-västlig riktning med möjlighet för dagvattenhantering. Park-
stråket med nuvarande utformning kommer att vara allmän platsmark med möjligheterna för 
både dagvatten och ett gångstråk som binder ihop Tullhusgatan med Orrholmsgatan.  

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet 
Det är Länsstyrelsens uppfattning att området, då det är färdigutbyggt, kommer att in-
nebära en förbättring vad gäller trygghet i området jämfört med hur området upplevs 
idag. Planområdet utgör, tillsammans med intilliggande plan för Tullholmssågen, ett 
mycket stort område som sannolikt kommer byggas ut under en längre tid. Med an-
ledning av detta kan det enligt Länsstyrelsen finnas behov av att resonera kring ut-
byggnadsordning för att undvika att alla kommunikationsstråk mellan centrum och 
Orrholmen under lång tid kommer att utgöras av en byggarbetsplats.  

Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med ny rubrik som beskriver hur området skulle komma 
byggas ut i olika etapper. 

Hämtning och lämning av barn vid skola/förskola hänvisas till dels gårdsgata men 
också kringliggande gators kantstensparkeringar. Gatornas utformning uppges vara 
viktig med hänsyn till dessa rörelser. Länsstyrelsen anser att frågan är för vagt beskri-
ven och att en grundligare beskrivning av trafiklogistiken för hämtning och lämning 
vid skolan därför behöver tillfogas planhandlingarna. 

Kommentar 
Möjligheten för förskolan har tagits bort från planen. Planen med nuvarande utformning tillåter 
endast grundskola och uppåt med lämning och hämtning på kvartersmark med angöring från 
Tullhusgatan. Planbeskrivningen har kompletterats med en idéskiss som redovisar var lämning 
och hämtning planeras att anläggas.  

Dagvatten 
Planhandlingen anger ett antal förslag på åtgärder som fördröjer och minskar flöden 
av dagvatten inom området. Det handlar bl.a. om armerade gräsmattor med genom-
släpplighet, mindre kanaler längs gator och att Orrholmsgatan, parken och förskole-
gården kan fungera som fördröjningsmagasin. Det dagvatten som inte fördröjs uppges 
ledas genom dagvattenledningar framför allt österut genom planområdet för Tull-
holmssågen, till recipient Tullholmsviken. Länsstyrelsen ser förslagen som en samling 
exempel på åtgärder men anser att det är oklart om dessa åtgärder är studerade och 
anpassade till det specifika planområdet och om de är tillräckliga eller genomförbara i 
alla delar. Underlaget som åtgärdsförslagen baseras på är framtaget för den intillig-
gande detaljplanen för Tullholmssågen och t.ex. nederbördsmängder kan förväntas 
vara överförbara även på plan för kv. Skepparen. Dock bygger inte slutsatserna i dag-
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vattenutredningen på att dagvatten även från Kv. Skepparen påförs systemet i Tull-
holmssågen. Det kan leda till att dimensionering av ledningsnät behöver uppdateras då 
mer vatten tillförs systemet. Utredningen nämner att i det fall utlopp till recipient är 
dämda till följd av höga nivåer i Vänern behöver angivna dimensioner ökas ytterligare. 
Planen behöver förtydligas på dessa punkter för att genomförbarheten ska kunna be-
dömas. De volymer som behöver magasineras/fördröjas på parkmark och förskole-
mark måste kunna hanteras utan negativa konsekvenser för omsorg av barn som nytt-
jar parkmiljöerna där vatten är tänkt att hanteras. 

Kommentar 
Inför granskningen har kommunen låtit Ramböll AB att ta fram PM- dagvatten- och skyfalls-
hantering. Utredningen har utgått från bl.a. en tidigare skyfalls- och dagvattenutredning för Tull-
holmssågen, förskrivna höjdsättningar på Tullhusgatan i enlighet med detaljplan för Tullholmsså-
gen, planens förutsättning och även Orrholmsgatan som idag är ett skyfallsstråk. Detta PM visar 
att vid 100-årsregn ska dag- och skyfallsvatten hanteras lokalt på grönstråket som sträcker sig i 
öst-västlig riktning enligt planförslaget. PM:et föreslår också att ett nytt skyfallsstråk ska finnas 
för avledning av vatten från Orrholmsgatan och vidare västerut mot Mariebergsviken. För att mi-
nimera riskerna inom planområdet med översvämning från ett extremregn föreslår den framtagna 
utredningen också att gatorna höjdsätts och utformas så att ytvatten ohindrat kan avledas mot 
parkstråket och sedan vidare via Tullholmssågen mot recipient, PM-dagvatten och skyfallshante-
ring bifogas. Planen förutsätter också att byggnader och infrastruktur utförs och höjdsätts så att 
vatten ej blir stående mot/vid byggnad med översvämningar. 

Trafikfrågor 
Länsstyrelsens synpunkter rör i detta fall främst trafik kopplat till hämtning och läm-
ning vid skola. Se synpunkter under rubriken Social robusthet, tillgänglighet och an-
vändbarhet. 

Kommentar 

Frågorna har kommenterats under avsnittet ovan, Social robusthet, tillgänglighet och använd-
barhet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Samråd hölls 16 oktober 2019 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer 
att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedöm-
ning. 

Riksintressen 
Kommunen bedömer att planförslaget inte har någon inverkan på några riksintressen. 
Länsstyrelsen ser i dagsläget inte anledning till någon annan bedömning. 

Miljökvalitetsnormer 
Tillämpliga miljökvalitetsnormer (MKN) för detta planprojekt är framförallt MKN 
vatten. Länsstyrelsen bedömer att den redovisning av frågan som kommunen ger i 
planbeskrivningen är tillfyllest och anpassad för aktuellt förslag. 

Hälsa och säkerhet 

Geotekniska förhållanden 
Bifogat planhandlingarna finns en geoteknisk PM. Rapporten anger att det i området 
finns normalkonsoliderade lerlager med en mäktighet mellan 0-4 meter. Vad gäller 
grundläggning uppges att det är möjligt att genomföra detta med spetsburna pålar för 
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byggnader med maximalt två plan, utan källare. Planförslaget medger dock betydligt 
större laster, samt källare. Djupare undersökningar uppges krävas inför detaljprojekte-
ring. 

Länsstyrelsen anser att även om alla detaljer inte behöver vara utredda i planskedet så 
ska det vara säkerställt att det går att bebygga planområdet så som planen medger, 
utan åtgärder som påverkar planen eller område utanför planen. En utförligare geo-
teknisk utredning som också behandlar stabilitet enligt ovan behöver enligt Länsstyrel-
sen tas fram inför granskning. 

Kommentar 

Enligt ett utlåtande från konsulten SWECO som utrett geotekniska förhållanden är stabilitets-
förhållandena inom aktuellt område tillfredställande. För omkringliggande mark kan förutsätt-
ningar för ras/skred föreligga för mark närmast Mariebergsviken och Tullholmsviken inom 20 
meter från slänten. En förklaring är slänthöjder mot Mariebergsviken och Tullholmsviken låga, 
0 till c:a 2 m.  Ett möjligt ras/skred omfattar här mark inom cirka 10 x slänthöjden, dvs kan 
påverka ett område på upp till c:a 20 m från slänten vilket ligger utanför det aktuella planområ-
det. 

Översvämning och skyfall 
Planområdet är beläget invid Vänern och är låglänt och därmed hotat av översväm-
ning. Boverkets tillsynsvägledning anger att mark för bostäder i första hand ska klara 
högsta dimensionerande flöde (+47,07 (RH2000)), men avsteg från huvudprincipen 
kan tillåtas i befintlig bebyggelsemiljö och då med motivering och konsekvensbeskriv-
ning. Kommunen har tagit fram en PM om översvämning där sådana resonemang 
läggs fram. Ambitionen ska dock vara att nå ett så gott skydd som är möjligt, vilket i 
praktiken innebär så höga markhöjder som är möjligt. Tillfartsvägar till bostäder ska 
säkras så att bostäder kan nås och användas under en översvämningshändelse. Pack-
husgatan är under ombyggnad och kommer klara en full tillgänglighet med en reglerad 
höjd på +47,07. Tullhusgatan regleras i detaljplan för Tullholmssågen för att klara ni-
vån +46,90, alltså något lägre än högsta dimensionerande flöde. För att klara av att 
avbörda skyfallsvatten från området sluttar denna väg svagt mot söder och korsning 
Näbbgatan, där vatten enligt planen avses avledas österut mot Tullholmsviken. 

Kommunen har i arbetet med planen anammat ett arbetssätt vad gäller översvämning 
som liknar arbetet för angränsande plan för Tullholmssågen. Lägsta golvnivå för bo-
städer anges till +47,07. Lägsta nivå för tekniska anläggningar för att säkra funktioner i 
bostäderna anges till samma nivå, om inte andra tekniska lösningar säkrar anläggning-
arna från översvämning. 

Länsstyrelsen noterar att Sjömansgatan får en väsentligt lägre nivå än Packhusgatan då 
den regleras till +46,80. Kommunen motiverar detta med att planområdet kan nås un-
der en översvämningshändelse via Packhusgatan. 

Länsstyrelsen anser dock att Sjömansgatan utgör en länk i det större stråket Vikenför-
bindelsen, som i sin helhet är under omdaning för att avlasta Hamngatan och bör ges 
en än större tyngd i stadens trafiknät. Förutom vardagstrafik med personbil och buss 
behöver räddningstjänsten ha en tillförlitlig genomfart i öst-västlig riktning. Länssty-
relsen står med anledning av detta fast vid tidigare förhållningssätt, bl.a. framfört i 
samrådsyttrande över Stadsdelsvision Viken daterat 27 maj 2019, och anser att även 
Sjömansgatan ska anläggas på nivån +47.07. Handlingarna har inte visat att detta inte 
skulle vara möjligt. 
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Kommentar: 

Västra delen av Sjömansgatan som inte berör den här planen har redan projekterats och över-
svämningssäkrats till +46.90 vilket ligger 13 cm högre än kommunen beräknad högsta vatten-
nivå i Vänern alltså +46.80 RH2000. När det gäller den delen av Sjömansgatan som berör 
planen har i höjd med Orrholmsgatan också projekterats till +46.90 och lite högre till +47.05 
där gatan ansluter till den nya cirkulationsplatsen. Kommunens plan är om vattnet stiger till 
+47.07 skulle tillfälliga lösningar eller semipermanenta lösningar i kombination med det nya 
översvämningsskyddet kunna översvämningssäkra Sjömansgatan. Det ska noteras att översväm-
ningsskyddet till +46.90 innebär att vägen kommer vara tillgänglig för räddningstjänst och am-
bulans då vattendjupet är 17 cm. Kommunen vill också lyfta fram att val av nivå för det över-
svämningsskyddet utmed Sjömansgatan avvägts utifrån tillgänglighet, attraktiviteten i staden, på-
verkan på kringliggande miljöer och fastigheter i området samt markens bärighet alltså geotek-
niska förhållanden. 

När det gäller planen ska det anges att området kan nås av Räddningstjänsten dels via östra de-
len av Sjömansgatan och dels via Tullhusgatan. Utöver detta har cykelvägen mellan Sjömansga-
tan och kv. Skepparen redan projekterats och höjdsatts på +47.00 vilket innebär att räddnings-
tjänsten kan även nå området via gc-vägen.  

Den nya genomfartsgatan som föreslås genom planområdet i öst-västlig riktning ges 
en höjd på +46,85, vilket innebär att skyfallsvatten från Tullhusgatan torde finna sin 
väg i denna riktning och därför avbördas västerut genom rubricerad plan snarare än 
österut över högre belägna områden och gator. Länsstyrelsen får uppfattningen att det 
inte är helt klarlagt hur och var skyfalls- och dagvatten ska ledas varför detta behöver 
förtydligas. 

Orrholmsgatan som löper från Sjömansgatan i norr till korsning med Näbbgatan i sö-
der tycks enligt Länsstyrelsen inte ges någon föreskriven höjd vilket försvårar gransk-
ningen av planens konsekvenser vad gäller åtkomst och tillfart under en översväm-
ningshändelse. Att byggnader inom planen kan lösa åtkomst från Tullhusgatan gör en-
ligt Länsstyrelsens mening inte frågan om behovet av att höja Orrholmsgatan oviktig. 
Detta eftersom kommunen genom planarbetet har en möjlighet att förbättra åtkoms-
ten till befintliga byggnader väster om planområdet under en översämningshändelse. 

Länsstyrelsen är medveten om att befintliga byggnaders entréer är lågt belägna men 
önskar ändå ett tydligt resonemang kring konsekvenser till följd av detta och motiv till 
varför gatan ändå inte går att utforma efter Boverkets tillsynsvägledning. Länsstyrelsen 
anser att kommunen har en skyldighet att se frågan ur ett bredare perspektiv och hän-
visar till tidigare arbeten och åtaganden för detta när kvarteret Skepparen och Tull-
holmssågen skulle genomgå omfattande omdaningar, med stora möjligheter till sådana 
åtgärder. 

Kommentar: 

Kommunen vill betona att Orrholmsgatan skyfall- och dagvattenutredningen är ett viktigt sky-
fallsstråk och magasin för skyfallsvatten vid 100-årsregn. En upphöjning av Orrholmsgatan in-
nebär dels en minskning av magasineringsvolym och dels avledning av skyfallsvatten mot kringlig-
gande fastigheter vid skyfall 100-årsregn. Kommunen menar en upphöjning av Orrholmsgatan 
innebär omöjlig hantering av skyfallsvatten vid 100-årsregn som har mycket kortare varaktighet 
och återkomsttid än dimensionerande vattennivåer i Vänern.  
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Buller 
Plankartan innehåller flera bestämmelser för att reglera en god boendemiljö avseende 
buller. Bestämmelse [m3] finns även för buller i skolors utemiljöer. Resultatet av bul-
lerberäkningen tyder på att den prickade kvartersmarken för skola i planområdets syd-
ligaste del behöver åtgärdas med bullerskyddande åtgärder för att klara bestämmelsen. 
Ett bullerskyddande plank är en tänkbar lösning, som dock behöver beskrivas och be-
lysas för att ge en bättre bild av den slutliga gestaltningen av området. Dock återfinns 
bestämmelsen [m3] endast på kvartersmark för skola och inte i den park som Länssty-
relsen uppfattar som det område som avses användas av förskoleverksamhet. Då för-
skolegårdens placering är oklar av de anledningar som redovisas ovan under avsnitt 
Grönområden och parkmiljöer, så behöver detta klargöras även i syfte att kunna ge en 
klar bild av bullersituationen för skolans utemiljö. 

Kommentar: 

I samband med omstrukturering av södra kvarteret har en bullerberäkning tagits fram. Bullerbe-
räkningen visar att skolan i det föreslagna läget kan utformas så att skolgården klarar gällande 
bullerkravet för skolgård. Planen med nuvarande utformning skapar goda möjligheter att utforma 
en tyst skolgård som kommer att aves för lek och pedagogiska verksamhet. 

Luftkvalitet 
Trafiksituationen i området är redan i dagsläget ansträngd, med långa köer under rus-
ningstrafik. Andra pågående planer i området, framför allt detaljplanen för Resecent-
rum, kommer att förändra trafikflödena i Karlstads centrum, med ökad trafik längs 
Packhusgatan-Sjömansgatan som följd. I samband med detaljplanearbetet för Tull-
holmssågen 4 gjordes en gaturumsberäkning av luftkvaliteten på Packhusgatan. Resul-
taten visar att miljömålet för kvävedioxid överskrids med avseende på både år och 
timme med dagens trafik (12 500 fordon per dygn). 

Den aktuella planen kommer innebära ytterligare ett tillskott till trafikmängden och 
göra situationen ännu mer ansträngd. Luftkvalitetsutredningen visar att den övre ut-
värderingströskeln för NO2 som timmedelvärde överskrids i scenario 2 (15 000 for-
don per dygn). I scenario 3 (20 000 fordon per dygn) överskrids även miljömålet för 
PM10. 

Beräkningarna avser dock den del av Packhusgatan som har högst byggnader på båda 
sidorna. Att den aktuella planen angränsar till Stadsträdgården i norr, gör att utsläppen 
längs Sjömansgatan kan ventileras ut bättre än längs Packhusgatan. Därför anser Läns-
styrelsen att planen kan genomföras med de restriktioner som uppges i planen vad av-
ser luftintag m.m. 

Förorenad mark 
Frågan om förorenad mark är utförligt hanterad i planhandlingarna. Området är kon-
staterat förorenat och det redovisas övergripande åtgärdsmål för området och dess 
framtida användning. Dock saknas det ett tydligt ställningstagande om området ska 
bedömas motsvara känslig markanvändning eller inte. Delar av området är inte under-
sökt, samtidigt som det beskrivs som om det är förväntat att man inom dessa delar 
kan finna en större mäktighet av de förorenade massorna. Länsstyrelsen vill påminna 
om att innan detaljplanen antas ska föroreningssituationen vara så pass utredd att åt-
gärdsalternativ har kunnat tas fram och att det går att säkerställa att saneringen är ge-
nomförbar och att planen därmed möjlig att genomföra. Det är i nuläget oklart för de 
södra delarna av planområdet. 
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Kommentar: 

Enligt de utförda miljötekniska underökningar ligger de föroreningar som påträffats i fyllnads-
massor på nivån ner till mellan 2-2,5 m. Då stora delar av dessa massor kommer att schaktas 
bort i samband med exploateringen (garage samt ledningsarbeten) vilket gör att de förorenade 
massorna inte kommer att utgöra någon risk. De områden som inte kunnat undersökas bedöms 
utifrån de framtagna utredningarna ha samma föroreningssituation som de områden som redan 
provtagits. Dessa delar kommer dock att undersökas när befintliga byggnader rivits så att mar-
ken är tillgänglig för provtagning. Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter och en ny 
rubrik - riskbedömning som förklarar detta. Utöver detta har rubriken - Mätbara åtgärdsmål i 
planbeskrivningen kompletterats och förtydligats med att åtgärdsmålen ska vara baserade på de 
generella riktvärdena för känslig markanvändning. 

Tekniska anläggningars inverkan på skolmiljö 
På plankartan har ett område [E1] och ett område [E2] placerats på det område som 
enligt illustrationsplan och delar av planbeskrivningen ska utgöra utemiljö för förskola. 
Anläggningarna utgörs av en pumpstation och en transformatorstation. Länsstyrelsen 
saknar en utförligare beskrivning av dessa anläggningar samt en kvalificerad bedöm-
ning av de risker och olägenheter som typiskt sett är behäftade med sådana anlägg-
ningar. 

Kommentar: 

Omstrukturering av södra delen av planområdet - kvarteret omfattade också pumpstationen med 
eventuell påverkan på omgivande byggrätter. Det är därför det har tagits fram en luktutredning 
för VA-pumpstationen inför granskningen. Utredningen pekar också på några luktreducerande 
åtgärder om luktproblematiken dyker upp i framtiden. Generellt tillåter inte någon byggrätt i ett 
avstånd av ca 15 meter från pumpstationshuset. Detta har säkerställt planen genom den så kal-
lade prickmark. Planen medger också att närmaste byggrätt för bostäder och skola ska ligga på 
ett avstånd av minst 25 meter från pumpstationshuset. Utöver det har genomförandebeskrivning-
en kompletterats med krav på luktreducerande åtgärder om luktstörningar dyker upp i framti-
den.   

Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut 
att anta en detaljplan. Länsstyrelsen anser att översvämningssituationen behöver ut-
vecklas och avsteg från huvudprincipen behöver motiveras bättre, att frågan om föro-
renad mark behöver klargöras, att bullersituationen och risker med tekniska anlägg-
ningar samt trafikrörelser för framtida skolmiljö behöver redovisas tydligare, att geo-
tekniska förutsättningar utreds och beskrivs bättre – allt enligt synpunkter ovan. 

Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar anser Länsstyrelsen att dessa frågor måste 
utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning 
eller ej. 

Planhandläggare Adam Nyman har fattat beslut i detta ärende. Plan- och infrastruk-
turhandläggare Emil Jessen har varit föredragande. 

Kommentar: 
Frågorna har kommenterats under respektive avsnitt ovan. 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter. 
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Plangränsen behöver ses över så att den följer fastighetsgränserna på de ställen den 
ska göra det. Vid Fören 1 och Ställverket 4 ligger plangräsen inte i fastighetsgräns utan 
bredvid. 

Kommentar: 
Plangränsen har justerats så den ska följa och ligga i fastighetsgräns för kringliggande fastigheter. 

Behövs u-områden på plankartan? 

Kommentar: 
Byggrätterna och kvarterstruktur med nuvarande utformning bedöms inte att vara i behov av u-
område. 

Lämplighet att ha tekniska anläggningar inom förskoleområdet? Vid genomförandet 
av detaljplan för Yngen 1 diskuterade Karlstads El- och Stadsnät AB flytt av elled-
ningarna för att de inte skulle ligga inom förskolans område. 

Kommentar: 
Se kommentar till Länsstyrelsens synpunkter under rubriken Tekniska anläggningars inverkan 
på skolgård. 

Inom kv Skepparen finns inga fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning) regi-
strerade. Det som står om tomtindelning ska tas bort i genomförandebeskrivningen 
och på plankartan. 

Kommentar: 
Tomtindelningsbestämmelsen har tagits bort från handlingarna. 

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

Trafikverket 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra en stadsut-
veckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service samt att utforma 
den berörda delen av Sjömansgatan som en stadsmässig trafikmiljö, där olika busstråk 
och biltrafik kan samsas. Förslaget omfattar drygt 500 tillkommande lägenheter med 
inslag av en yta för en ny livsmedelshandelsbutik. Enligt planbeskrivningen skulle 
detta kunna generera cirka 1500 bilar per årsmedeldygn. 

Kommentar: 
Kommunen delar uppfattningen. 

Infrastruktur 

Ärendet berör europaväg 18 och väg 236/Hammaröleden för vilka Trafikverket är 
väghållare. E 18 ingår som en del i TEN-T nätet samt utgör riksintresse för kommu-
nikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat väg-
nät. Planområdet är beläget vid stråket mellan de båda vägarna, den så kallade Viken-
förbindelsen (där Sjömansgatan är en del), cirka 1,5 km körväg från Klaramotet vid 
E18 vilken är huvudavfart till stadens centrum. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket ser positivt på planens intentioner med Grön resplan, bilpool, med mera. 
Det trafiktillskott som detaljplanen trots allt genererar behöver ses i ett större sam-
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manhang med påverkan på Vikenförbindelsen och i dess förlängning det statliga väg-
nätet. Det är då av vikt att tillse att utformning och utförande genomförs så att Viken-
förbindelsen dimensioneras rätt och kan nyttjas innan annan planerad infrastruktur 
finns framme i sin helhet, exempelvis Södra förbindelsen. 

Karlstads kommun och Trafikverket har nyligen undertecknat en överenskommelse 
om samverkan i tidiga planeringsfaser inom samhällsplanering. Parterna har även ge-
nomfört en åtgärdsvalsstudie för E18 genom Karlstad. ÅVS:en har identifierat nöd-
vändiga åtgärder för bland annat Klaramotet. Det går dock inte att säga att det är tra-
fiktillskottet från just denna detaljplan som gör åtgärderna akuta. Uppföljning av ÅVS-
resultatet med prioritering och finansiering av åtgärdsförslagen behandlas vidare i 
samverkansgrupp E18. 

Kommentar: 

Frågan om uppföljning av ÅVS skickas vidare till berörda avdelningar på Karlstads kommun. 
Trafikfrågan för Vikenförbindelsen utredes tidigare i en övergripande trafiksimulering där ingick 
bl.a. trafiktillskottet från bl.a. detaljplan för kv. Skepparen. Trafiksimuleringen visade att ex-
ploatering av kv. Skepparen i sig inte föranleder stora förändringar i trafikmönstret. Utöver det 
vill kommunen bekräfta att planen tagit höjd till det utrymmet som behöver för det avsnittet av 
Sjömansgatan som berör plangränsen.  

Sammantagen bedömning 

Trafikverket har utöver ovanstående synpunkter inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: 
Se kommentarer ovan.   

Yttranden från kommunala remissinstanser 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningens samrådssvar  

Generellt 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under samrådstiden haft en dialog med stads-
byggnadsförvaltningen och tillsammans med dem kommit fram till att planförslaget 
behöver genomarbetas ytterligare inför granskningen. Arbetet kommer att ske i nära 
samarbete och inom ramen för den planarbetsgrupp som finns. Teknik- och fastig-
hetsförvaltningen ser ett särskilt fokus i arbetet att lösa behoven av förskola inom 
planområdet och läge och funktion för en pumpstation även den inom planområdet. 
Förvaltningen ser även ett behov av utveckling av planen vad gäller utformning av 
planområdets gator och dess VAD-försörjning. 

Kommentar: 
Inför granskningen har projektgruppen träffats och diskuteras frågeställningar rörande förskolan, 
markfrågor, utformning av lokalgator, funktionen för pumpstationen, dagvattenhantering mm. 
Sammanfattning av avstämningsmöten har resulterat i att pumpstationen kommer kvarstå på 
samma läge, förskolan har tagits bort från planförslaget, parkytan har separerat från skolgården, 
gc-vägar har inritats som illustrationslinje istället för egenskapsgräns och lokalgator har fått till-
räckligt utrymme som kan klara behoven.  
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Lokalgator mm. 

Det föreslås allmän platsmark LOKALGATA, i nord-sydlig riktning, mellan Sjömans-
gatan och Näbbgatan samt i öst-västlig riktning till Tullhusgatan. Den nordsydliga ga-
tan har egenskapsgränser för gång- och cykelväg och gång. Positivt att den ska vara en 
gång- och cykelväg där men olämpligt att låsa sektionen med egenskapsgränser då det 
försvårar kommande genomförande och förvaltning. För att parkeringarna och gatan 
ska kunna skötas på ett effektivt sätt är det till fördel om parkeringar inte är inklämda 
mellan och under träd. Det är också bra om snön från körbanan kan plogas till en 
grönyta istället för att behöva lastas. I plankartan är det dessutom gångbana och be-
stämmelse om trädplantering på samma yta. 

Motsvarande så bör egenskapsgränser för GC-väg och gång inte anges inom PARK. 
För att lösa behovet av att knyta ihop Tullhusgatan med Orrholmsgatan bör förpro-
jektering ske där hela resan beaktas, till exempel att det finns en anslutning över Orr-
holmsgatan. 

Lokalgatan i öst-västlig riktning har ritats 14,5 m. Illustrationen visar ett förslag med 
gångbanor på ömse sidor och parkeringar varvat med träd på ena sidan. Inför ett om-
arbetat förslag behöver en förprojektering av gatan ske för att se till att rätt bredd av-
sätts så att utrymmet disponeras på bästa sätt, bland annat med tanke på behov av 
parkering och skötsel. 

Kommentar: 
Inför granskningen har egenskapsgräns utmed Orrholmsgatan i öster utökats till 5,3 meter så att 
det kan ge utrymme för trädplantering och gc-väg. Planen föreslår också en yta på 4,2 meter för 
gångväg och kantensparkeringar på västra sidan av gatan. Detta innebär att Orrholmsgatan 
kommer enligt planförslaget får vara 16 meter bred.  

När det gäller Lokalgatan i öst-västlig riktning har gaturummet också utökats till 15 meter bred 
vilket möjliggör gångbanor på ömse sidor och parkeringar varvat med träd på ena sidan plus an 
körbaneyta på 6,5 meter. I övrigt har markanvändning PARK omstrukturerats inför gransk-
ningen.  

Den allmänna platsmarken GÅGATA och GÅNG bör tas bort och ersätts med 
LOKALGATA. GÅNG tillåter inte några andra trafikslag och det bedöms inte fun-
gera här. Plankartan hänger dessutom inte ihop med illustration då den visar gång-
bana, körbana och parkerade bilar. Syftet med att främja fotgängare bedöms kunna 
göras inom lokalgatan. Vändplanen mot Sjömansgatan uppfyller inte heller kraven (18 
m + 1,5 m i diameter). Gågata är ett sätt att med lokal trafikföreskrift reglera en gata. 
Det innebär att motortrafik (med undantag) inte får köra där, parkering är förbjuden 
mm. Den innebörden bedöms inte förenlig med hur gatan lär komma att användas. 
Att reglera en gågata som gågata kan också bara göras om gatan utformas på ett visst 
sätt, till exempel ges en avvikande ytstruktur med gatsten eller plattor och möbleras 
med sittgrupper, belysning och växter. Dessa platser blir både dyra i investering och 
drift. De kan därför inte anläggas ”överallt” utan bör fokuseras till utvalda platser där 
många kan nyttja dem. 

Kommentar: 
Markanvändning GÅGATA och GÅNG har ändrats och inritats som GATA. Vändplat-
sen i norr i har utökats till 18 meter med 1,5 meter prickmark runt vändplatsen.  
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HUVUDGATAN Sjömansgatan är illustrerad med parkeringsplatser men plankartan 
visar gc-väg. Vi ser gärna inte parkering på Sjömansgatan med tanke på trafikmängd 
och trafiksäkerhet. 

Kommentar: 
Illustrationsplanen har justerats.  

Generellt i området bör hänsyn tas till allmänhetens möjlighet/behov till parkering. 
Dagens cirka 50 platser på Orrholmsgatan har väldigt hög beläggning och visar på ett 
stort behov i området. Intäkter från avgiftsbelagda parkeringsplatser bidrar dessutom 
till att kunna sköta kommunens gator. En lägre intäkt kan därmed påverka möjlighet-
erna till en bra skötsel. 

Kommentar: 
Planförslaget har inte försvårat möjligheterna för kanstensparkering utmed Orrholmsgatan.  

Det står vidare om hämtning och lämning för förskolan, att det ska ske på lokalgator. 
Enligt parkeringsnormen ska det för verksamheter som detta tas fram en egen parke-
ringsutredning. Den bör tas fram till granskning så att behovet av parkering blir tyd-
ligt. Gatumark ska i första hand tillgodose allmänhetens behov och inte enskilda verk-
samheter. 

Kommentar: 
Möjligheten för förskolan har tagits bort från planförslaget. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Vid projektering av närliggande detaljplan Tullholmssågen togs en VA-plan fram som 
även inkluderar kvarteret Skepparens VA-försörjning. Delar av kvarteret Skepparens 
dagvatten kommer bland annat att avledas mot Tullholmsviken via Tullholmssågen. 
PM dag- och skyfallshantering som bifogas samrådshandlingarna behöver att uppdate-
ras och inbegripa hela kvarteret Skepparen. Det är svårt utifrån ett skyfallsperspektiv 
uttala sig om föreskrivna gatuhöjder på allmän platsmark i plankartan innan dess. 

Kommentar: 
Inför granskningen har skyfalls- och dagvattenutredning för Tullholmssågen med förslagna explo-
ateringen inom kv. Skepparen i samråd med VA-avdelningen kompletterat, utredningen bifogas. 
Den kompletteringen ligger till grund för dagvattenhantering och även höjdsättning på berörda 
lokalgator på ett sätt som bidrar till en hållbar skyfallshantering och dagvattenlösning. 

Enligt plankartan ligger kommunens spillvattenpumpstation CKS46 Orrholmen, som 
tar emot spillvatten från hela Orrholmen inklusive den nya exploateringen från Tull-
holmssågen, inom kvartersmark på en skola/förskolegård. Det går inte att bedriva en 
pumpstation inom en skolgård. Hur ska tillgängligheten till pumpstationen lösas, last-
bilar behöver ha tillträde till området? I planprogrammets användningskarta framgår 
att pumpstationen ska ligga inom en torgmiljö. Förvaltningen anser att de tekniska an-
läggningarna beteckning (E2) på plankartan ska ligga kvar på mark med kommunalt 
huvudmannaskap. Att flytta och bygga en ny pumpstation kostar från 6 mnkr och 
uppåt. Kostnader som inte kan belasta VA-huvudmannen. Beroende på ny plats till-
kommer kostnader för omdragning av tryckspilledning från pumpstationen och själv-
fallsledningar till pumpstationen från tre gator, södra och norra Tullhusgatan samt 
Näbbgatan. 
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Kommentar: 
Planförslaget har omritats så att pumpstationen tillsammans med sin serviceväg och en del av 
kringliggande mark blir kommunalt huvudmannaskap. 

Skolor 

Planen innebär cirka 500 bostäder. Den intilliggande planen vid Tullholmssågen som 
vunnit laga kraft innebär ytterligare 1000 bostäder. Med hjälp av Swecos nyprodukt-
ionsprognos har förvaltningen gjort en bedömning som ger att bostäderna i de två 
planerna innebär upp emot 110 tillkommande barn 1–5 år innan år 2030. Utöver detta 
behov, finns i befolkningsprognoserna för centrumnära lägen en stor ökning av barn i 
åldrarna 1–5 år från tidigare byggnationer och exploatering som kommunen inte än 
har kunnat svara upp för. För att kunna svara upp för behovet som planerna sannolikt 
kräver, behövs därför en förskola på 6 avdelningar. 

I diskussioner med BUF anger de att det behövs förskolor med 6 avd., för att kunna 
bära ekonomi i verksamheten, vilket gör att fastighetsavdelningen ur ett kommuneko-
nomiskt perspektiv anser att det borde göras ett visst omtag i planeringen och i möj-
ligaste mån samhällsplanerna för en förskola med plats för 6 avdelningar förslagsvis 
mer centrerat i planen. 

I samrådsförslaget ges egentligen två-tre förslag fördelat över plankarta och illustrat-
ionsskiss. Den rödmarkerade kvartersmarken en, i första anblick, stor byggrätt att pla-
nera skola/förskola på med en yta om totalt 8500 kvm och en byggrätt på 5000 kvm., 
men som delas med bostads- och centrumändamål (SCB). Dock har det i planbeskriv-
ningen förtydligats att byggrätten (BTA) som givits förskola är på 2600 kvm. Det har 
beskrivits möjliggöra för 4–5 avdelningar. 5 avdelningar med i snitt 90 barn skulle i så 
fall innebära en utemiljö på ca 22 kvm/barn. Det förslag som ligger i illustrationsskis-
sen skulle möjligen ge några kvadrat mer per barn, men fortfarande under förutsätt-
ningar som inte är de mest kommunekonomiskt bästa, med plats för 6 avdelningar. 
Skulle 6 avdelningar byggas på något av förslagen i planen innebär det som bäst en 
utemiljö på 18,5–20 kvm/barn vilket är en halvering av rekommendationerna för vad 
som är bäst utemiljö för barn. Med grund i, om inte annat, barnkonventionen borde 
kommunen i sin helhet sträva efter bästa, möjliga scenario för barnen. 

Det är i det nordöstra hörnet av den rödmarkerade kvartersmarken som det markerats 
en specifik byggrätt för förskola, på totalt 2600 kvm. Det har ”öronmärkts” 2000 kvm 
för utemiljö, och en möjlighet att vid del av park intill ”… tillfälligt låna ytan och se-
dan lämna tillbaka den till kvarteret när förskolan är stängd…”. Att via ett flexibelt 
staket som ska tas fram vid verksamhetstid och bort övrig tid (som det beskrivs i 
planbeskrivningen) känns praktiskt tveksamt i genomförbarhet. Det kan också ifråga-
sättas om det förslaget gjorts utifrån barnens bästa, eller till fördel för boendes tillgång 
av grönområde. Det finns flera stora grönområden i närheten som de boende kan 
hänvisas till. Därför borde tomt för förskola kunna gå att utöka och planeras an-
norlunda. Placeringen enligt detta förslag gör också att en förskola tidigast kan börja 
byggas omkring år 2028/2029 då nuvarande kontraktstid på fastigheten går ut. Det 
kommer innebära att kommunen med största sannolikhet inte kan svara upp för be-
hovet av förskoleplatser i tid, utifrån denna placering. 

Med samrådsförslaget finns också en illustrationsskiss som istället placerar förskolan 
och gården längst söderut på den rödmarkerade kvartersmarken. Där finns idag, föru-
tom att det inte ryms en förskola med 6 avd., tre stora frågetecken. Det är idag en ak-
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tiv grundskoleverksamhet (år 4–9) där förskolans byggnad (och bostäder) föreslås 
ligga. Kontraktslängd på byggnaden är okänt, och kan påverka kommunens möjlighet 
att parallellt med bostadsbyggandet komma framåt med kommunala verksamhetsloka-
ler även här. Dessutom är kommunen just nu fullt beroende av att den högstadiekapa-
citeten finns kvar, då kommunens egen kapacitet för framförallt högstadieplatser snart 
är bristfällig. Det förekommer också både en pumpstation och en elstation på före-
slagna förskolegården. Förutom att dessa tar yta från utemiljön utgör åtminstone 
pumpstationen också möjlig/sannolik störning i form av lukt, och kan komma att 
kräva en flytt. En sådan flytt finns varken utrett om det ens är möjligt eller vad det i så 
fall skulle kosta något som måste utredas först. Den södra placeringen skulle också in-
nebära att området har tre förskolor inom 100 m avstånd. Kommunen projekterar för 
en ny, ersättande förskola till Orrholmens förskola med 8 avd väster om planen (istäl-
let för dagens 7 avd.). Det planeras också för en ny förskola med 4 avd på östra sidan 
om planen, invid gamla Bageriet. Att 200–300 barn och deras föräldrar skulle samsas 
om de logistiska ytorna för hämtning och lämning – alla inom dessa 100 m- bedöms 
skapa logistiska svårigheter och hinder. Även om ett antagande kan göras att majorite-
ten kommer kunna, eller bli tvungna till att, lämna via gång eller cykel så upplevs det 
bli en ansträngd logistik stundvis och kan inte vara önskvärt utifrån ett större invånar-
perspektiv. 

Kommentar: 
Inför granskning har projektgruppen som består av tjänstemän från plan- och byggavdelningen, 
fastighetsavdelningen och markavdelningen träffats för att diskutera och utreda behoven av en för-
skola inom det aktuella området. Behovet av förskoletomten har diskuterats och avvägts utifrån 
olika aspekter och omständigheter så som upptagningsområde och planområdet i förhållande till 
kringliggande skolverksamheter. Projektgruppen har kommit fram till att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att planera en ytterligare förskoletomt när det redan finns en reserverad förskoletomt 
inom Tullholmssågen som ligger direkt på andra sidan av planområdet i öster alltså inom 30 me-
ter gångavstånd. Det ska också noteras att kommunen redan har beviljat bygglov för att bygga ny 
Orrholmens förskola som också ligger i direkt anslutning till planområdet i söder.  

Pågående skolverksamheter såsom grundskola och uppåt har bekräftats i planförslaget genom 
markanvändning skola, beteckning (S1 och S2) på plankarta. Störningar såsom lukt från 
pumpstationen har inför granskningen utretts vilket lett till att planen ställer krav på tekniska 
åtgärder som begränsar luktspridning. 

Miljönämnden 

Miljöförvaltningens kommentarer 

Ärende 

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling av kvarteret Skepparen i stadsdelen 
Viken. Tanken är att kvarteret ska bli en komplettering och förlängning av pågående 
stadsutveckling och inkludera bostäder, centrumverksamheter, service och grön-
yta/park. Förslaget omfattar ca 500 nya lägenheter, en livsmedelsbutik samt en för-
skola med 4–5 avdelningar. 

Kraven i bullerförordningen uppfylls genom att bostäder längs med Sjömansgatan ut-
formas med genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen place-
rade mot en tyst sida. Alternativt kan mindre lägenheter om max 35 kvadratmeter pla-
ceras i de bullerutsatta lägena. Bullernivåer för uteplatser klaras genom att anlägga ge-
mensamma uteplatser på innergårdarna. 
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Luftkvaliteten bedöms klara miljökvalitetsnormerna. Dock överskrids nedre utvärde-
ringströskeln/miljömålet Frisk luft för partiklar (PM10) längs Sjömansgatan, vilket krä-
ver fortsatta kontinuerliga mätningar av PM10 för att kontrollera att halterna inte sti-
ger. 

Området består till stora delar av utfyllnadsmassor och vissa tidigare verksamheter har 
medfört förhöjda halter av föroreningar inom delar av planområdet. En planbestäm-
melse har tagits fram som innebär att startbesked inte får ges förrän förorenad mark 
åtgärdats enligt de åtgärdsmål som tas upp i planbeskrivningen samt gällande lagkrav 
enligt miljöbalken. 

Avfallsutrymmen ska svara upp mot en fullvärdig källsortering. Områdets centrala läge 
ger direkta kopplingar till gång- och cykelvägar samt närhet till både buss och tågresor. 
Grön resplan kan tillämpas och parkeringsplatser för bilar och cyklar ska följa kom-
munens parkeringsnorm. 

Hållbar stad 

Planområdets centrala läge med närhet till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service 
och handel ger goda förutsättningar för att bygga en hållbar stadsdel. Miljöförvaltning-
en tycker att den höga ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet som fanns med i plan-
programmet för Jakobsberg bör finnas med vid all planläggning av nya stadsdelar och 
större detaljplaner inom kommunen. 

Exempelvis kan källsortering med återbruk samt parkering av cyklar och bilar ordnas 
kvartersgemensamt. Innergårdarna ska täcka många behov för att bli attraktiva och en 
samordning underlättar för att nå bra lösningar. För energifrågan kan man lyfta tak-
lösningar som ger bra förutsättningar för solcellsanvändning och här är det också 
klokt med kvartersgemensamma placeringar. Även möjligheten att använda byggna-
derna som effektbalansering för elnätet är intressant. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen delar Miljönämndens uppfattning att planen ger goda förutsättningar 
för att bygga en hållbar stadsdel och nybyggnader uppförs så att klimatpåverkan undviks. Men 
frågeställningar är projekteringsfrågor vilket belyses i planbeskrivningen för beaktande vid projek-
tering.  I övrigt har planförslaget redan lyft upp möjligheterna för dsk. grön resplan där byggherren 
har möjlighet att minska antal p-platser genom att planera bilpool och mer cykelparkering än vad 
normen kräver. Det ska noteras att planen inte förutsätter något krav eller planbestämmelse som 
kan förhindra installation av solkraft.   

Gröngården 

När planprogrammet för Tullholmen var ute på samråd 2017 framhöll miljöförvalt-
ningen vikten av att tydligt förespråka gröna innergårdar, gröna väggar och gröna tak i 
områdets kommande detaljplaner. Det aktuella planförslaget nämner endast gröna in-
nergårdar och den föreslagna parken. Miljöförvaltningen vill därför igen trycka på be-
tydelsen av grönstrukturer och grönska inom området eftersom det fyller flera viktiga 
funktioner utifrån ekonomi, hälsa och klimat, som att förbättra luftkvaliteten, fördröja 
och infiltrera dagvatten samt ge skydd för värme. 

Den planerade förskolan behöver anläggas så att den ger möjlighet till daglig utevis-
telse med skuggiga platser och skydd mot UV-strålning. 
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Kommentar: 
Förskolan har tagits bort från planförslaget. Inför granskning har planen utifrån bl.a. dagvatten-
frågan omstrukturerats vilket resulterats i att spara ett parkstråk där trädplantering och dagvat-
ten kan samsas. 

Anmälan 

Skolor, förskolor och fritidshem är exempel på anmälningspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen där miljöförvaltningen är ansvarig tillsynsmyndighet. 

Kommentar: 
Genomförandebeskrivning har redan belyst frågan. 

Markföroreningar 

Miljöförvaltningen håller med om att fortsatta markundersökningar är nödvändiga, 
precis som planen slår fast 

Kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen vill förtydliga att enligt de utförda miljötekniska underökningar ligger 
markföroreningar som påträffats i fyllnadsmassor på nivån ner till mellan 2-2,5 m. Då stora de-
lar av dessa massor kommer att schaktas bort i samband med exploateringen (garage samt led-
ningsarbeten) vilket gör att de förorenade massorna inte kommer att utgöra någon risk. De om-
råden som inte kunnat undersökas bedöms utifrån de framtagna utredningarna ha samma för-
oreningssituation som de områden som redan provtagits. Dessa delar kommer dock att undersö-
kas när befintliga byggnader rivits så att marken är tillgänglig för provtagning. Därför har plan-
beskrivningen kompletterats med uppgifter och en rubriken - riskbedömning som förklarar detta.  

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsförvaltningen bifaller granskning av detaljplan för Kv. Skepparen 
med följande justeringar:  

- Ny förskola med en yta och byggrätt som möjliggör minst 6 avdelningar. 

- En friyta per barn om 40 kvm och en totalt sammanhängande friyta om minst 
3000 kvm i enlighet med Boverkets rekommendationer.  

- Förskolans fastighet ska vara ändamålsenlig för förskola och således inte in-
nehålla inskränkningar som påverkar verksamheten på ett negativt sätt. Bygg-
nationen av en förskola på fastigheten ska inte heller vara avhängt nuvarande 
fastigheters hyresavtal.  

- Placeringen av förskolan ska möjliggöra en god logistik och säkra trygga plat-
ser för hämtning och lämning av barn 

Kommentar: 
Planering av en förskoletomt inom det aktuella planområdet har utretts av företrädare från 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsavdelningen och Markavdelning på Teknik- och fastighets-
förvaltningen. Utredningen har resulterat i att det ur samhällsplanering inte är hållbart och eko-
nomiskt försvarbart att kommunen planerar en ny förskoletomt när det redan finns två förskole-
tomter i direkt anslutning till planområdet inom 30 meter gångavstånd, alltså en planlagd försko-
letomt inom Tullholmssågen och en annan på fastigheten Masten 1. Det ska också noteras att 
kommunen redan har fått bygglov för att riva och bygga om Orrholmens förskola på fastigheten 
Masten 1 som ska rymma för 8 avdelningar. Frågan om behovet av en ny förskoletomt inom 
stadsdelarna Tingvallastaden, Klara och Viken kommer att studeras vidare.  
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Yttranden från företag och organisationer 

Telia Company AB 

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i 
sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flytt. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till 
följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

Kommentar: 
Planhandlingen har redan upplyst att åtgärder gällande projektering, flytt, ombyggnation, anlägg-
ning mm avseende bl.a. tele och anläggningar till följd av exploateringen ska bekostas av exploa-
tören. 

Region Värmland 

Övergripande 

Kollektivtrafiken i området utgörs av Karlstadsbuss baslinje 7 som trafikerar Orrhol-
men – Zakrisdal med ett utbud om 20-minuters trafik under vardagar. Trafiken för-
stärks under rusningstrafiken främst genom resande till/från befintliga skolor längs 
med Tullhusgatan. 

Under sommaren 2020 togs en ny hållplats i bruk på Tullhusgatan norr om korsning-
en Tullhusgatan-Packhusallén-Sjömangatan. Hållplatsen kommer på sikt att medge by-
ten mellan Karlstads tätortstrafik och Hammarötrafiken som kommer att läggas om 
via Tullhusgatan. Hållplatsen är den första som färdigställts för Karlstadsstråket i den 
nya Vikenförbindelsen 

Påverkan 

Detaljplanen skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande på linje 7. 

Konsekvenser på kort sikt 

Inom den närmaste tiden planeras inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser på lång sikt 

Från och med 2022 planeras Karlstadsstråket förlängas från Stora Torget via Tullhus-
gatan – Sjömansgatan – Hööksgatan – Centralsjukhuset till Jakobsberg. På sikt kom-
mer linjen ha sin slutpunkt på Bergviks Köpcenter/IKEA. Området får därmed till-
gång till ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som innebär direkta resor till stadens 
båda externa köpcentrum samt större arbetsplatser som Universitetet, Centralsjukhu-
set och gymnasieskolor. 

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 

Tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av närhet, utbud, service etc. är viktiga fak-
torer för resandeutvecklingen. Att tillföra nya bostäder i närhet till de befintliga kollek-
tivtrafikstråken är därför positivt. Det är också viktigt med god framkomlighet för kol-
lektivtrafiken. 

Kommentar: 
Önskemålet sammanfaller med planförslaget.  

Karlstads Parkerings AB Karlstad 
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Karlstads Parkerings ABs synpunkter på planförslaget och dess konsekvenser 

Karlstads Parkerings AB förvaltar avgiftsbelagd parkering på kommunens allmänna 
platsmark och kommunens avgiftsbelagda kvartersmarksparkeringar. Inom det aktu-
ella planområdet omfattar det parkering utmed östra sidan av Orrholmsgatan. Idag 
finns det 46 parkeringsplatser utmed Orrholmsgatan samt cirka 82 parkeringsplatser 
på den del av Tullhusgatan som löper längs med planområdet.  

Inom stadsdelarna Viken och Orrholmen pågår en stor omvandling av markanvänd-
ningen. Stadsdelarna förtätas med bostäder, kontor och handel. Många människor bor 
eller har sina arbetsplatser i området. Karlstads Parkerings AB har under 2019/2020 
inventerat beläggningsgraden på parkeringsplatser på allmän platsmark inom bland 
annat stadsdelarna Viken och Orrholmen. Inventeringen visar att dagtid har gatorna 
inom Viken en beläggningsgrad på 82% och inom Orrholmen 25%. Orrholmsgatan, 
på den sträcka som berörs av planen, har en beläggningsgrad på 84%. Delen av Tull-
husgatan som löper utmed planområdet har en beläggningsgrad på 98 %. Belägg-
ningsgraderna avser förhållanden innan utbrottet av Covid -19.  

 
Illustration över beläggningsgrader på gatumarksparkering dagtid 2019-2020 (innan utbrottet av Covid -19) 
inom stadsdelarna Viken och Orrholmen. 

Planbeskrivningen föreslår en ny gatusektion för Orrholmsgatan med trädplantering 
på den östra sidan. Parkeringsmöjligheten kommer att finnas kvar med två platser 
mellan varje trädpar. Karlstads Parkering bedömer att den förändrade gatusektionen 
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kommer att ge 20–25 färre allmänna parkeringsplatser utmed Orrholmsgatan. Dessu-
tom bedömer bolaget att 25-30 parkeringsplatser kommer att försvinna utmed Tull-
husgatan dels i och med de nya korsningarna till det aktuellt planområdet kvarteret 
Skepparen dels i korsningar till exploateringar inom planen för Tullholmssågen (Kon-
sumtomten).  Bolaget bedömer att 6-8 parkeringsplatser kan skapas utmed den före-
slagna lokalgatan i detaljplanen för kvarteret Skepparen. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen vill lyfta fram att de gatuparkeringarna som kommer att försvinna 
pga. angöring till planområdet handlar om max 8 p-platser. Planens förutsättning är att den öst-
västliga lokalgatan ska få ett tillräckligt utrymme så att det kan utformas med möjlighet för 
kanstensparkering. Utifrån den förslagna utformningen för den lokalgatan bedömer stadsbygg-
nadsförvaltningen att det finns möjlighet att återskapas de kanstensparkeringar som försvinner 
från området. När det gäller gatuparkering utmed Orrholmsgatan förutsätter planen att de ska 
flyttas till västra sidan av gatan vilket inte innebär någon minskning av gatuparkering. Samman-
fattningsvis innebär förslaget inte i princip minskning av allmän kanstensparkering utmed be-
rörda gator, alltså utmed Tullhusgatan och Orrholmsgatan, se illustrationsplanen.  

 

Illustrationsplan som visar möjligheter för gatuparkering utmed Orrholmsgatan och inom 
planområdet   

Planen föreslår att angöring till en ny förskola ska ske på gatumark. Förslaget innebär 
sannolikt att ett antal parkeringsplatser på allmän platsmark därför behöver regleras 
för korttidsparkering (15–30 min). Det innebär ett antal parkeringsplatser som inte 
kan nyttjas optimalt under dagen.  

Kommentar: 
Förskolan har tagits bort från planförslaget. När det gäller behoven av p-platser, hämtning och 
lämning hänvisas till kvartersmark, se bilden nedan. 
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Illustrationsbild visar angöring, lämning och hämtning i anslutning till skolverksamhet.  

Inom det aktuella området, på fastigheten Skepparen 15, finns idag en privat kvar-
tersmarksparkering som rymmer ca 220 parkeringsplatser varav 120 platser är tillgäng-
liga för allmänheten att nyttja. Även dess platser kommer att försvinna då området 
omvandlas. 

Kommentar: 
Det stämmer att privat kvartersparkeringar är delvis tillgänglig för allmänparkering men det är 
upp till fastighetsägare att bestämma och disponera sin fastighet i enlighet med gällande detaljplan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen menar att den utpekade ytan som används idag för parkering kan 
utnyttjas till något annat varför det är omöjligt att i fortsättningen medräknas som en tillgänglig 
yta för parkeringar.  

Planförslaget innebär att antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser kommer att 
minska på Orrholmsgatan, Tullhusgatan och på Skepparen 15 med cirka 170 platser.  
Karlstads Parkerings AB ser en risk i att trycket på gatumarksparkeringen i området 
kommer att öka ytterligare med ökad söktrafik som konsekvens. Bolaget anser därför 
att konsekvenserna av det minskade antalet allmänt tillgängliga parkeringsplatser be-
höver utredas. 

Kommentar: 
Frågeställningen har redan besvarats, se kommentaren ovan.  

Om de allmänt tillgängliga parkeringsplatserna kommer att minska jämfört med idag 
är det av yttersta vikt att de parkeringsplatser som byggs inom kvarteret Skepparen ska 
kunna samnyttjas över dygnet för olika parkeringsbehov– precis så som anges i plan-
beskrivningen. Det behöver förtydligas på vilket sätt som kommunen kan ställa ett be-
stående krav på fastighetsägarna om att parkeringar ska erbjudas för allmänheten och 
för samutnyttjande. 
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Kommentar: 
Frågan kring kanstensparkeringar utmed Tullhusgatan och Orrholmsgatan har redan besvarats, 
se ovan kommentar.  

För de kvarter som ligger närmast Skeppartorget föreslås att parkeringstalet löses ge-
nom parkeringsköp i övriga kvarter. Karlstads Parkerings AB anser det viktigt att p-
talen utreds inom dessa kvarter innan bygglov beviljas. Detta för att visa att det finns 
p-platser ”lediga” och inte redan ingår i en annan fastighets parkeringstal. 

Kommentar: 
Planens förutsättning är att parkeringar ska lösas på kvartersmark i enlighet med parkering-
normen. Behovet av p-platser i det skede har redan lyfts till byggherren och byggherren genom en 
sin arkitekt lämnade en illustrationsskiss som visar hur behoven av p-platser inom varje kvarter 
skulle kunna lösas. Skissen har införts i planbeskrivningen.  

Bolaget anser det olämpligt att angöring till förskolan ska ske på gatumark. Det inne-
bär att allmänt tillgängliga parkeringsplatser på gatan blir färre. Därför bör parkerings-
platser för att hämta och lämna till förskolan ordnas inom den egna tomten.  

Kommentar: 
Förskolan har tagits bort från planförslaget och lämning/hämtning kommer att ske på kvarters-
mark utmed Tullhusgatan se planbeskrivning.  

På plankartan saknas texten LOKALGATA för gatan som förbinder Orrholmsgatan 
med Tullhusgatan. 

Kommentar: 
Markanvändning, beteckning GATA på plankartan är begränsad genom användningsgräns som 
gäller all gatumark inom planområdet. 

Den kraftiga stadsomvandling som sker inom stadsdelarna Viken och Orrholmen ger 
upphov till ökad trafik. Så som området har planerats och fortsätter att planeras inne-
bär det att fastigheterna har egna garage under respektive byggnad. Detta medför att 
trafiken blir spridd i området och att trafik ska in bland byggnaderna. 

Om kommunen istället planerade för färre och större samlade parkeringsanläggningar 
och genom att i detaljplanen ställa krav på att det är i dessa anläggningar som byggher-
rarna ska lösa fastigheternas parkeringstal, då skulle kommunen ha möjlighet att styra 
trafikströmmarna, skapa bra boendemiljöer och bra förutsättningar för anläggningar 
som kan samnyttjas effektivt över dygnet. Antalet parkeringsplatser inom stadsdelarna 
skulle på så sätt totalt sett kunna minskas. I en större anläggning som samnyttjas är 
möjligheterna att arbeta med hållbarhet och mobilitetslösningar större än om varje fas-
tighetsägare och byggnad har sitt eget garage. Största möjligheten att lyckas med mobi-
litetslösningar torde vara i centrala lägen, där behovet av egen bil är litet. Stadsdelen 
Viken skulle kunna vara ett sådant område.  

Sådan stadsplanering skulle också bidra till flera av kommunens mål i den strategiska 
planen. Bland annat målen; Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv, Karl-
stadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer, Karlstad ska vara 
en fossilfri och klimatsmart kommun. 

Det finns flera exempel på kommuner som har tagits sådana grepp kring samlade par-
keringslösningar när större områden har detaljplanerats, bland annat Uppsala och Väs-
terås. För fastighetsägarna torde detta också vara ett mer ekonomiskt alternativ än att 
var och en ska anlägga parkeringar under mark. 
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Karlstads Parkerings AB ser att området för Viken och Orrholmen (ett större område 
än den aktuella planen) skulle ha fördel av en eller ett par större gemensamt ordnade 
parkeringsanläggningar. Bolaget anser att möjligheterna för samlade parkeringsanlägg-
ningar bör utredas för den aktuella planen och för ett större område. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar uppfattning om ett behov av gemensamt parkeringshus inom 
stadsdelarna Viken och Orrholmen men pga. att området ägas av olika fastighetsägare är det 
svårt i detta sked att skapa möjligheter för en sådan parkeringslösning inom det aktuella planom-
rådet. Det ska noteras att den nybyggda p-huset alltså p-hus Kanikenäsbanken har möjligheter 
att utökas och byggas ut i höjd. I övrigt borde frågan diskuteras i en övergripande studie av be-
rörda förvaltningar. Frågan lyfts vidare till projektgruppen. 

Karlstads El- och Stadsnät AB 

Mycket viktigt för Karlstads El och Stadsnät att framkomligheten för transporter till 
och från KNAT:s fastighet på Orrholmsgatan 15 måste säkerställas under och efter 
byggtiden. Vi har mycket infrastruktur med el och fiberkabel inom område för Viken-
projektet och STÄLLVERKET 4 samt Kvarteret SKEPPAREN som behöver beaktas 
för byggprocessen. 

Kommentar: 
Byggtrafik är en projekteringsfråga vilket skickas vidare till exploatören för beaktande. Frågan 
ligger utanför den här planen och har redan beaktats i Vikenförbindelsen.  

Korsningen Orrholmsgatan-Sjömansgatan i hörnet av fastighet Ställverket 4. Mycket 
kabel finns i mark som ska beaktas samt att stängsel i fastighetsgräns kan behöva åt-
gärdas med tillhörande gång-grindar. 

Kommentar: 
Frågan är en projekteringsfråga som mest berör projektering av Vikenförbindelsen. Frågan har 
redan vidarebefordrats till projektledare för Vikenförbindelsen för beaktande. 

Enligt Vikenprojektet så ska det enbart vara möjligt att svänga höger från Orrholms-
gatan till Sjömansgatan. Vi har önskemål att vi även ska kunna svänga vänster i första 
hand och i andra hand åtminstone för tunga transporter samt att det borde finnas tra-
fikljus ut mot Sjömansgatan. För KNAT är en lösning för transport ut mot Sjömans-
gatan från Orrholmsgatan eller via gata genom planområdet ut på Tullhusgatan av 
största vikt. Vägar måste också vara tillräckligt breda för att kunna rymma transporter 
med lastbilar till fastighet Ställverket 4.  

Kommentar: 
Frågan berör inte den här planen utan det hör till Vikenförbindelsen.  Frågan har redan vidare-
befordrats till projektledare för Vikenförbindelsen för beaktande. 

Med beaktande av detta får det ej finnas parkeringsplatser utanför utfart till Ställverket 
4 som hindrar våra transporter. Lastbilar och tyngre fordon trafikerar väg till fastighet 
Ställverket 4. 

Kommentar: 
Kanstensparkeringar reglerar så att det inte påverkar infarten till Ställverket. 

Ny dragning av 130 kV kabel VL18 ingår i Viken förbindelseprojektet, magnetfältsbe-
räkning för ny sträckning finns tillsammans med koncessionsansökan hos El. Dock 
behöver nya sträckningen framgå i detaljplanarbetet och på ritningar. 
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Kommentar: 
Planen har tagit hänsyn till framdragning av 130 kV kabel. Den nya sträckning - 130 kV 
kommer ligga på gatumark vilket gör att det inte är nödvändigt att redovisas på plankartan. 

Nätstation T 462 finns ej med i detaljplanen, denna måste ritas in som E-område. Om 
den sen behöver flyttas så måste det erbjudas en ny plats och ritas in i detaljplanen.  

I plankartan och planbeskrivningen nämns att KNAT har en nätstation i södra delen 
av området som eventuellt kan försörja hela planområdet, detta är felaktigt. KNAT 
har ingen station i södra delen av planområdet. Inte heller så är nätstationen utanför 
skolan vår. 

KNAT önskar plats för en dubbelstation i områdets södra del, söder om tänkt för-
skola. Eventuellt så kan nätstation T 462 ersättas med en dubbelstation. Om det är så 
att den inte kan stå där den står idag. I planområdets norra del så ser det inte ut att 
finnas plats för en nätstation utomhus varför KNAT önskar ha en dubbelstation in-
hyst centralt i det norra området. 

Kommentar: 
Inför granskning har behovet av el-försörjning utretts vilket resulterat i att området i sin helhet 
behöver 3 el-stationer. Planen föreslår två separata el-stationer, 1station i anslutning till park-
stråket och en i närheten till va-pumpstationen. Dessutom möjliggör planen en extra el-station på 
kvartersmarken i nordvästra hörnet där Lidl planerar bygga en livsmedelsbutik. Här kan el-
stationen anläggas och integreras med föreslagna p-plaster i bottenplan. 

Våra kommentarer för planprogramområde 3, STÄLLVERKET 4 berörs inte i den 
här detaljplanen. Det får bli vid ett särskilt yttrande. All eventuell flytt av kabel och 
nätstationer kommer vi ta ut en kostnad för. 

Kommentar: 
Planhandlingen har redan upplyst att åtgärder gällande projektering, flytt, ombyggnation, anlägg-
ning mm avseende bl.a. elanläggningar till följd av exploateringen ska bekostas av exploatören. 

Notera att utanför detaljplan SKEPPAREN så vill KNAT säkerställa transportväg 
norr ut till Sjömansgatan. Alltså att den port vi har idag finns kvar och att den klarar 
stora tunga transporter. 

Kommentar: 
Frågan ligger utanför den här planen. 

Handikappföreningarna Karlstad 

Som remissorgan har Handikappföreningarna Karlstad genom Tillgänglighetsgruppen 
fått ta del av förslaget till detaljplan för kv Skepparen, inom Viken.  

I ovanstående ärende vill Tillgänglighetsgruppen påpeka följande: 

- P-platser för besökande med särskilt tillstånd bör finnas till varje kvarter. 

- Boendeparkeringarna ska ha lämpligt placerade platser för rörelsehindrade 

Kommentar: 
Frågeställningarna är bygglovsfrågor och kommer att beaktas vid bygglovsprövningen i enlighet 
med Karlstads parkeringsnorm och BBR.  
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Lidl Sverige. 

I egenskap av lagfaren ägare och tomträttsinnehavare av fastigheter som berörs av 
planförslaget så framför Lidl Sverige KB följande synpunkter: 

Plankarta med bestämmelser 

- Plankartan är mycket svårtolkad och innehåller en mängd villkor där vissa av 
detaljplanens egenskapsbestämmelser skall vara uppfyllda innan andra egen-
skapsbestämmelser kan göras gällande. Det ger en mycket invecklad och svår-
tydbar detaljplan, likaså att göra en rimlig bedömning om ett eventuellt pro-
jekt är ekonomiskt genomförbart eller ej. T ex finns egenskapsbestämmelse e2 
600 som anger minsta lokalyta som ska iordningställas för verksamheter i bot-
tenplan. Menas det att det ska vara minst 600 kvm per plan eller kan hela ytan 
vara i bottenplan eller på plan 2? Vi förväntar oss en kontakt med kommunen 
för att reda ut dessa svårtolkade bestämmelser. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen e2 gäller endast bottenplan inom markanvändningsyta som begränsas av 
användningsgräns.   

- Lidl har presenterat en butiksmodell med parkering i markplan (ovanjordsga-
rage) med butiken på plan 2. Det är också en butiksmodell som möjliggör att 
bostäder kan byggas ovanpå butiken i ett senare skede, något som tjänste-
männen och Lidl varit överens om, men som politiken inte accepterat. Där 
kräver nu detaljplanen att bostäder byggs i samband med butiken. Det har 
hela tiden varit känt för tjänstemännen att Lidl behöver hela bottenplan till 
kundparkeringar, och eventuella trapphus osv måste då placeras utvändigt, så 
ingen yta försvinner från tänkt butiksyta eller kundparkeringar. Vi kan inte 
heller ha halvt nedgrävda parkeringsgarage. Principskissen blir därför felaktig. 
Har planhandläggaren tagit med detta när man utformat byggrätternas och 
egenskapsgränsernas placeringar i plankartan? Egenskapsgränserna e4 och e5 
bör väl också vara lika stora? Vi kan också se att föreslagen byggrätt för han-
del inte överensstämmer med den skiss vi tillhandahållit till kommunen. Vi re-
serverar oss därför mot byggrättens utformning. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen e4 och e5 har justerats med hänsyn till ett inlämnat förslag som kommu-
nen fått från Lidl. Det ska noteras att planen ställer krav på att det ska uppföras bostäder 
om minst 3500 kvm i BTA över livsmedelsbutiken.   

- Vidare står att Utformning av fasader ska ges en särskilt omsorgsfull gestalt-
ning (f1) och på annat ställe står att lokaler mot publika ytor ska ha stora glas-
ytor, minst 60 % av fasadytan bottenvåningens fasader skall utföras i glas. Det 
borde rimligen bero på vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas i 
lokalerna om det är lämpligt med mycket glas eller ej. Hur har Karlstad kom-
mit fram till att 60 % är en bra eller rimlig siffra? Återigen, bra om man kan 
hantera fasader och annat mer samlat på ett och samma ställe i planen så 
minskar risken för feltolkningar och omedvetna fel. 

Kommentar: 
Planbestämmelsen minst 60% av bottenvåningens fasad ska vara i glas gäller endast loka-
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ler i bottenplan i enlighet med planbestämmelsen e2 dock hela bottenplan. Syfte med planbe-
stämmelsen är att lokaler i bottenplan ska få mer publik karaktär.  

- Det står också halvnedgrävda parkeringar mot torg och gata skall vara inbäd-
dad och omklädd med lokaler. Vi kan inte hitta ett enda torg i plankartan? 

Kommentar: 
Texten har justerats.  

- Då det kommer att bli en del markfrågor att lösa så hoppas vi på en inbjudan 
från Karlstads kommun för att diskutera detta. 

Kommentar: 
Inför granskningen har det skett några avstämningsmöten med markavdelningen på TFF, 
SBF och Lidl med syfte att diskutera och lösa markfrågor inför nästa skede.  Som ett re-
sultat har berörda parter kommit överens om att ta fram ett utkast till exploateringsavtal 
som alla partner kan tycka till om innan planen antas.  

Planbeskrivning 

- Gällande detaljplan här måste nog texten blivit fel eftersom gällande detalj-
plan för Skepparen 6 och 7 upphävts av Karlstads kommun. Beslutet är över-
klagat av Lidl Sverige KB. 

Kommentar: 
Med anledning av att överklagande har avslagits av domstolen har texten ändrats med att 
gällande detaljplan för fastigheterna Skepparen 6 och 7 har upphävts.  

- Bebyggelse och skala (sid 11) I sista meningen står (metropolitanbutik) 
denna text är inte relevant för planförslaget. Vi delar inte heller synen på att 
man inte kunnat lösa både bostadsbehovet och en fristående butik i det aktu-
ella planområdet. Intresset från Karlstads kommun att diskutera detta har 
dock inte funnits. 

Kommentar: 
Kommunens syn på fastigheterna Skepparen 6 och 7 med sitt centrala läge gör att tomterna 
ska utnyttjas på ett effektivt sätt alltså ett attraktivt läge för bostäder med möjlighet för 
livsmedelsbutik i bottenplan. 

- Bilparkering här skriver ni att grundprincipen är att varje exploateringspro-
jekt löser sitt eget behov av p-platser, och samtidigt skriver ni att besökande 
till verksamheter skall samnyttja p-platser. Detta tycker vi är motsägelsefullt, 
och rimligen står varje exploatör för att lösa sitt behov av p-platser. Ni skriver 
också att p-normen är under revidering, men då måste väl den nuvarande p-
normen vara den som gäller? Annars hamnar man i en ohållbar situation, då 
det förmodligen är någon regel eller norm som är under förändring. Som ex-
ploatör kan man inte gissa vilka förutsättningar man ska förhålla sig till. 

Kommentar: 
Rent generellt behandlas parkeringsbehov för varje projekt i samband med bygglov i enlighet 
med den gällande parkeringsnormen som godkänts av Stadsbyggnadsnämnden. Parkerings-
talet får alltid diskuteras och bedömas från fall till fall dvs. planens läge i förhållande till 
både kollektivtrafik och gc-väg samt närheten till stadskärna osv. Dessutom är fastighetsä-
gare alltid skyldiga att lösa sitt parkeringsbehov på kvartersmark inom den egna fastighet-
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en. Än så läng hänvisar planen behoven av p-platser inom kv. skepparen till gällande par-
keringsnorm 2016. 

- Elektrisk och elektromagnetisk strålning det planeras för nedgrävning av 
en ny kabel längs med Sjömansvägen. Är det gjord någon kompletterande ut-
redning kring denna kabels påverkan och strålning? 

Kommentar: 
Nej, det har inte utfört någon utredning. Projektering och anläggning av den nedgrävda ka-
beln har tagit hänsyn till att tillkommande byggrätter inte utsätts för elektrisk och elektro-
magnetisk strålning. 

- Markföroreningar Lidl Sverige KB har tidigare sanerat sin fastighet och fått 
detta godkänt av Karlstads kommun. Vi är därför frågande till resultat av 
denna markundersökning. Vidare står det att bedömd sanering uppgår till 20 
mkr, men att byggrätternas värde kan bära kostnaderna för detta. Då det är 
fler exploatörer så beror det naturligtvis på hur stor andel av saneringen man 
drabbas av på sin fastighet i förhållande till hur mycket byggrätt man har. Vi 
tar gärna del av kommunens kalkyl som visar att byggrätternas värde bär sane-
ringskostnaden. 

Kommentar: 
Kommunen delar uppfattning om att saneringskostnader ska delas upp i förhållande till 
byggrätten om alla berörda fastigheter har samma föreningshalter. Det ska påpekas att 
schaktarbete i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till 
tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) i god tid innan schaktarbetet påbörjas.  Det är fas-
tighetsägare/byggherrens ansvar att lämna in anmälan. I övrigt har miljötekniska mar-
kundersökningar vidarebefordrats till Lidl. 

- Då Lidl Sverige inte vill ändra detaljplanen så accepterar vi inte att belastas av 
planavgifter i samband med bygglovsansökan eller andra exploateringskost-
nader förknippade med detaljplanändringen. Dessa kostnader får Karlstads 
kommun bära. 

Kommentar: 
Kommunen har enligt PBL rätt att ta ut en planavgift oavsett nu under planarbete eller se-
nare när byggrätten utnyttjas vilket gör att planbestämmelse kommer kvarstå på plankar-
tan. Detta innebär att planavgiften ska betalas ut till kommunen i samband med bygglov.  

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänhet 

Boende på Stingsgatan 12 

Lidl som äger tomt, släpp fram dom. Gynnar konkurrens. 

Kommentar: 
Planen möjliggör en livsmedelsbutik om 3000 kvm i bottenplan och plan 2 oavsett om Lidl eller 
någon annan aktör driver verksamheten. Det ska anges att verksamhetsutövare inte är en plan-
fråga. 

Boende på Tullhusgatan 13 

Alla här hoppas på en Lidl-affär. Vi har väntat och väntat i så många år. Nu måste det 
väl vara dags. 



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för kv. Skepparen Samrådsredogörelse 29 

 
 
 

Kommentar: 
Planen möjliggör en livsmedelsbutik om 3000 kvm i bottenplan och plan 2 oavsett om Lidl eller 
någon annan aktör driver verksamheten. Det ska anges att verksamhetsutövare inte är en plan-
fråga. 

Boende på Konduktörsgatan 5 

Vi anser att förslaget till detaljplan för kv Skepparen påverkar stadsdelen Viken nega-
tivt. När befolkningen i Viken ökar blir det fler och fler som måste ta sig till och från 
sin bostad till jobb och till olika aktiviteter. I detaljplaneförslaget står att enligt en 
”grov uppskattning ” så alstrar det nya området 1500 fler bilar per dygn. Att resva-
norna skulle förändras drastiskt och innebära att invånarna inte tar bilen utan går, 
cyklar eller åker kollektivt är knappast troligt. Den här beskrivningen i planen känns 
mer som en from förhoppning från planens författare än en bild av den verklighet 
som väntar oss som bor här. 

Citat från detaljplaneförslaget: 

”En grov uppskattning av trafikalstringen från det nya området ger max 1500 
fordon per årsmedeldygn. Stadsdelens lokala trafikstruktur enligt planens in-
tention kommer att ändras och karaktäriseras av lösningar som är stadslika och 
i den miljöanpassade trafikens anda, där bilen är tillåten men bara på ”mjuka 
trafikantslags” villkor”. 

Kommentar: 
I takt med befolkningstillväxten behöver nya bostäder byggas i de lägen som det redan finns infra-
struktur och kollektivtrafik. Kv. Skepparen med sitt läge är ett gott exempel för att utveckla och 
bygga ut till en hållbar stadsdel som kan försörjas av de kommunala serviser som redan finns i 
området. Det är tyvärr ofrånkomligt i en växande stad att områden förändras på ett sätt som 
kan upplevas negativt av en del som redan bor i området.  

När det gäller uppskattning av trafikalstring från exploateringen inom kv. Skepparen har den 
baserats på så kallad resvaneundersökning - RVU 2014 som ligger till grund för trafikberäk-
ning i Trafikplanen 2014. I dagsläget är dock uppgifterna från resvaneundersökning 2014 det 
bästa kommunen har att gå på när en uppskattning av trafikalstring tas fram. Beräkning av an-
tal bilresor per hushåll enligt RVU utgår från människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter 
resorna görs, vilka färdsätt som används och vad som är syftet/ärendet för resan. Med tanke på 
att pågående verksamheter inom planområdet redan idag genererar hundra bilrörelser, planområ-
dets närhet till stadskärnan och resecentrum, god tillgänglighet till kollektivtrafik och cykelväg be-
döms det att trafikalstringen har uppskattats rätt. Kommunen vill framhålla att uppskattning av 
trafikaltring stämmer hyfsat väl med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

Att ett nytt resecentrum och den nya Vikenförbindelsen skulle minska trafiken på 
Sjömansgatan känns heller inte som en trolig utveckling. Om man läser planerna för 
resecentrum så pekar mycket på att det blir mer trafik i Viken. Hamngatans genom-
fartstrafik kommer sannolikt att hamna i vår stadsdel. Trafikbullret och bilköerna har 
ökat avsevärt under de cirka 20 år vi bott på Konduktörsgatan. Det är uppenbart och 
lätt att konstatera. Hur det är med luftkvalitén det vet vi ingenting om, eftersom det, 
vad vi vet, inte gjorts några undersökningar av partiklar i luften på Sjömansgatan. Luf-
ten här borde undersökas på samma vis som sker längs Hamngatan. 

Citat från detaljplanen: 
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”Dock överskrids nedre utvärderingströskeln/miljömålet Frisk luft för partiklar 
(PM10) längs vägen. Det innebär att det kommer att krävas kontinuerliga mät-
ningar av PM10 på vägen för att kontrollera att inte halterna stiger”. 

Eftersom det står i detaljplanen att miljömålet för ”Frisk luft” kommer att delvis över-
skridas på vägen vid de nya fastigheterna och att halterna ska kontrolleras regelbundet, 
anser vi att mätningar borde göras längs hela Sjömansgatan innan kv. Skepparen be-
byggs. Jämförelser efter och före exploateringen är inte möjlig annars. Detta gäller sär-
skilt snöfattiga vinterdagar när alla dubbdäck river upp miljöfarliga partiklar från vägy-
tan. 

Vi vill inte att detaljplanen för kv. Skepparen förverkligas enligt det nuvarande försla-
get. Kompakta bostadsområden är ingen bra framtidsvision. Bebyggelsen på Kani-
kenäsbanken är ett varnande exempel. Café August finns visserligen kvar. Men det är 
tätt mellan husen, ont om gräs och i många fall god insyn till grannen. Vi vill istället ha 
fler gröna oaser för alla som bor och jobbar i stadsdelen Viken. Gör till exempel plats 
för fler prunkande pallkragar. 

Vår förhoppning är att detaljplanen revideras efter att synpunkter kommit in. Men om 
detaljplanen går igenom anser vi att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska de 
negativa effekterna för oss som bor längs Sjömansgatan i kvarteret Järpen. 

Kommentar: 

Kommunen har i samband med detaljplan för Resecentrum beräknat luftkvalitén i gaturummen 
både längs Hamngatan och i Viken. Luftberäkningen baseras på beräknade framtida trafikflö-
den 2040-flödena när en del av trafiken pga. utbyggnad av resecentrum flyttar från Hamngatan 
till Sjömansgatan. Den övergripande luftsimulering visar att den genomfartstrafik som förflyttas 
från Hamngatan till Viken (Jungmansgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan/Packhusallén) inne-
bär en viss försämring av luftkvalitén på dessa gator. Tack vare en mer öppen bebyggelsestruktur 
utmed Sjömansgatan där gatorna kantas av öppna rum såsom Mariebergsviken, Wennbergspar-
ken och Stadsträdgården förblir luftkvalitén relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft utmed 
Sjömansgatan riskerar inte att överskridas i någon punkt för årsmedelvärden och dygnsmedelvär-
den för PM10 eller års-, dygns- och timmedelvärden för NO2. Men för att uppnå miljökvalitets-
målet Frisk luft för partiklar PM10 ska utföras luftmätning på Packhusallén, där planerad 
ny bebyggelse innebär ett mer slutet gaturum, och där den ökade trafikmängden innebär överskri-
dande av nedre utvärderingströskel miljökvalitetsmålet Frisk luft för PM10. Det ska också 
uppmärksammas att skallkravet endast gäller miljökvalitetsnormen dock ej miljökvalitetsmålet. 
Miljökvalitetsmålet Friskluft 2030 för tex. PM10 är ett mål som kommunen själv vill uppnå 
dock ej ett krav. Kommunen vill också förtydliga att bef. mätstation från Hamngatan planeras 
att i början av 2022 flytta till Jungmansgatan där gaturummet är mer slutet gaturum och kantas 
av tät bebyggelse.   

Med anledning av att kommunen nyligen i samband med detaljplan för Tullholmssågen tagit fram 
en luftutredning för Packhusallén med förutsättning för 20 000 f/d och ett slutet gaturum som 
kantas av tät bebyggelse på båda sidor har det inte utförts någon luftberäkning på Sjömansgatan. 
Den framtagna utredningen visar att utsläppshalterna för de beräknade luftföroreningarna ligger 
under miljökvalitetsnormerna. Dock överskrids nedre utvärderingströskeln/miljömålet Frisk luft 
för partiklar (PM10) längs med vägen. Det ska nämnas att bebyggelsestruktur utmed Sjömans-
gatan är mer öppen än Packhusallén och trafikmängden på Sjömansgatan bedöms att vara lägre 
än Packhusallén. Kommunen vill påpeka att överskridande av nedre utvärderingströskel miljö-
kvalitetsmålet Frisk luft för PM10 på Sjömansgatan skulle kunna uppstå när trafiken på Sjö-
mansgatan ökar till 17 000 f/d dock ej dagens trafikmängd som är knappt 12 000 f/d. 
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Boende på Stråmyrsgatan 3 

Ställer mig väldigt positiv till planbeskrivningen när jag läser det. Tycker att det är vik-
tigt att detta blir en levande stadsmiljö då detta är ett av få ställen som kvarstår där det 
är möjligt att skapa en förlängning av centrum vilket jag anser att man har misslyckats 
med i Bryggudden och längst Packhusallén. Jag gillar verkligen ambitionen att skapa 
en levande stadsmiljö i tydliga, slutna och sammanhängande kvartersstrukturer som 
skapar en urban kant mot Stadsträdgården. Och att bostäder i markplan är förbjudna 
längst Sjömansgatan. Tycker även det är bra att det är skrivet att gårdarna ska vara tyd-
ligt avskilda från allmän plats men jag tycker att det bör vara krav på att dessa är helt 
slutna för att undvika semiprivata oanvända gårdar som t.ex. finns i Bryggudden. Kan 
man även få in krav på att sockelvåningar innehåller publika lokaler på andra gator 
tror jag verkligen det kan bli en intressant stadsdel (och inte bara en levande gata) samt 
att man även säljer ut marken till flera olika byggherrar för att undvika att det blir mo-
notont och tråkigt.  

Kommentar 

Planförslaget ställer krav på att det ska finnas lokaler för verksamhets i bottenplan, se planbe-
stämmelsen e2. Syfte med planbestämmelsen är att skapa förutsättningar för en levande stadsdel.   

Vore även intressant med krav på materialval samt att det är förbjudet med balkonger 
som är vända mot gatan istället för innergården. Balkongerna har en förmåga att för-
störa hela gaturummet och förvandlar en stadsgata till en förortsgata. Hämta gärna in-
spiration från Hagastaden i Stockholm där man har lyckats med att skapa en levande 
stadsdel i utkanten av innerstan. 

Kommentar 

Planförslaget förutsätter att det ska finnas minst en eller gemensamma uteplatser som klarar bul-
lerkravet i enlighet med bullerförordningen vilket medför att balkonger vänder mot innergården. 
När det gäller utformning av fasader som är exponerade förutsätter planen att det ska ges en sär-
skild omsorgsfull gestaltning, se planbestämmelsen f1. 

Boende på Tullhusgatan 13 

Man kommer med förslaget att skymma stadsträdgården i stora delar 12 vån hus. Ing-
en bra genomtänkt plan som kommunen lagt fram. Passar inte in med ett bostadshus 
på denna tomt med en trafikerad gata som det kommer att bli. Sen ligger kv Skeppa-
ren på Orrholmen som både Näbbgatan och Orrholmsgatan gör eller har ni gjort om 
stadsplaneringen så allt ska tillhöra Viken. 

Kommentar: 
Generellt är det alltid viktigt att vid planering av ny bebyggelse se vilka de befintliga förutsätt-
ningarna är. I många fall bör ny bebyggelse anpassas i utformning, placering, skala och höjd till 
befintliga förhållanden, och andra gånger kan det vara acceptabelt eller till och med önskvärt att 
ny bebyggelse avviker från mönstret. I planen lyfts betydelsen av en högre byggnad farm som fond-
motiv i förlängning av gångstråket som kommer norrifrån via Stadsträdgården som anses intres-
santa ur ett stadsbyggnadsperspektiv. När det gäller bullerstörning från biltrafiken uppfyller till-
kommande bostäder kraven i enlighet med bullerförordningen genom att bostäder längs med be-
rörda gator utformas med genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen place-
rade mot en tyst sida. Alternativt kan mindre lägenheter om max 35 kvadratmeter placeras i de 
bullerutsatta lägena. Bullernivåer för uteplatser klaras genom att anlägga gemensamma uteplatser 
på innergårdarna. 
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I övrigt vill kommunen upplysa att gränsdragning för stadsdelen Orrholmen omfattar all bostads-
bebyggelse och fastigheter som ligger söder om Näbbgatan.  

Kommer ni att ta bort all verksamhet som finns inom kv Skepparen eller får den vara 
kvar. Skulle passa bättre in med Lidl än bostadshus. Finns inga affärer här på Orrhol-
men bara en lite serviceaffär samt en Pizzeria. I Viken finns både Pekås och ICA affä-
rer och de har inga byggnader ovanpå och nere i Inre hamn på Bryggudden finns Will-
lys utan någon byggnad ovan på. Vi boende på Orrholmen hade gått och sett fram 
emot att Lidl skulle komma hit. 

Lidl hade ju en tomt så de hade gått kunnat fått bygga sin affär. Nu blir det buss ner 
till stan och handla har inte bil finns fler som inte har. Och ska man till Våxnäs eller 
Bergvik då är det buss som gäller. För långt att gå både till Viken och Bryggudden. 

Kommentar: 
Planen tillåter pågående verksamheter som redan finns på kv. Skepparen. Planförslaget skapar 
också förutsättning för en livsmedelsbutik på max 3000 kvm, se beteckning (H1) på plankar-
tan. Frågan om Lidl eller någon annan kommer driva livsmedelsbutiken är inte en planfråga 
utan det är upp till fastighetsägare att upplåta marken till en aktör som kan driva verksamheten. 
Kommunen vill också uppmärksamma att detaljplanen ställer krav på att det ska finnas lokaler 
för verksamheter i bottenplan, se planbestämmelse e2. 

Anonym 

Gillar verkligen förslaget om att skapa en levande blandstad med slutna kvarter. Tyck-
er endast det saknas något för att locka folk som inte bor där till stadsdelen t.ex. i 
form av takbar.  

Kommentar 

Planen förhindrar inte tex. takbar utan det är upp till byggherren eller fastighetsägare att planera 
för sådan verksamhet. 

 

Samrådsredogörelsen är sammanställd och kommenterad av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, den 29 oktober 2021. 

 

 


