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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Inledning 

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 

under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detaljplan fö-

regåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i de-

taljplaneskedet. 

Hur samrådet har bedrivits 

Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum från 1 september till den 25 september 2017. 

Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsä-

gare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för all-

mänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens 

hemsida. 

Sammanfattning 

De synpunkter som inkommit under samrådet behandlar främst om vård- och bo-

stadsinnehållet i detaljplanen. Detaljplanearbetet ändrar inriktning och bostäder och 

vård utgår ur planförslaget. 

Ändringar 

Användning för bostäder och vård utgår. 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om utformning av ytan framför byg-

ganden. 

Komplettering med utredning kring geoteknik och markföroreningar. 

Kvarstående synpunkter 

Inga kvarstående synpunkter finns. 

Ställningstagande 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-

sulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren 

ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut 

för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden redogörs för nedan. Yttrandena sammanfattas och kommenteras 

med kursiv stil. Yttranden utan erinran har inkommit från Värmlands museum. 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Kommunen skriver att syftet med detaljplanen är att ändra gällande byggrätt från 

kontor till bostäder. Av plankartan och planbeskrivningen att döma upplever Läns-
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styrelsen det som att syftet är vidare och innebär att omvandla gällande markan-

vändning, centrum och kontor, till att innehålla även vård förutom bostadsändamål.  

Länsstyrelsen anser att markanvändningen vård är direkt olämplig på denna plats 

på grund av det riskutsatta läget, svårighet med utrymning, buller, brist på utevis-

telse, luftkvalitet och risk för andra störningar som exempelvis lukt.  

Kommunen föreslår att det på prickad kvartersmark kan anordnas en yta för gå-

ende, trädplanteringar och en liten grönyta. Länsstyrelsen anser att dessa använd-

ningar snarare har en allmän karaktär i och med sin närhet till gaturummet och an-

ser därför att marken lämpligtvis bör vara allmän platsmark.  

I planområdet finns en alle där en bedömning bör göras om denna omfattas av bio-

topskydd enligt 7 kap. 11 § MB eller inte. För att en alle ska omfattas av biotop-

skydd ska träden uppnå minst 20 centimeter i diameter i brösthöjd eller vara minst 

30 år gamla. Om det visar sig att träden omfattas av biotopskydd så råder förbud 

mot åtgärder som kan komma att skada dem. För att ta bort eller vidta åtgärder som 

kan skada träden och dess rötter krävs dispens enligt 7 kap 11 § MB.  

Då detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse och särskilt boende för vård är det 

viktigt att belysa de boendes tillgång till utevistelse. Enligt Karlstads kommuns 

miljö- och klimatstrategi ska alla kommuninvånare ha tillgång till ett mindre 

grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd 

och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd. Länsstyrelsen kan inte 

urskilja av planhandlingarna att denna strategi tillämpas då det helt saknas ett re-

sonemang kring utevistelse kopplat till grönområden.  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länssty-

relsen delar denna bedömning.  

Kommunen anger att planområdet ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet en-

lig 4 kap 2§ MB. Det finns dock inte beskrivet hur kommunen i och med planför-

slaget bedömer eventuell påverkan på detta vilket bör utvecklas.  

Enligt Boverkets råd "Bättre plats för arbete" gäller minst 200 meter från verksam-

heter, i detta fall kafferosteri, till bostäder, detta på grund av både buller men också 

lukt. Denna luktaspekt lyfts inte i planhandlingarna och bör utvecklas.  

Vidare ligger de planerade bostäderna dikt an ett parkeringshus som hyser höga 

luftföroreningshalter plus den bakgrundnivå som finns i centrala Karlstad. I planen 

bör luftsituationen med hänvisning till både de uppmätta halterna på Hamngatan 

samt beräknade halter i parkeringshuset redovisas och presenteras som en sam-

manhållen bild av luftsituationen inom planområdet. Det bör sedan redovisas hur 

man förhindrar att luftföroreningar läcker in från garaget och in i bostäderna.  

Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen att planen sannolikt inte 

kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Men det finns inget 

redovisat hur kommunen har resonerat kring normerna vilket gör det otydligt om 

kommunen har behandlat frågan i framtagandeprocessen.  

En planbeskrivning ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som regleras i de-

taljplanen för att klara gällande riktvärden för buller. Utifrån en bullerutredning ska 
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kommunen utforma planen och införa de planbestämmelser som krävs för att den 

avsedda markanvändningen ska bli lämplig.  

Enligt Boverkets vägledning är det normalt inte lämpligt eller ens möjligt att före-

slå flexibla planer i bullerutsatta lägen. I dessa lägen krävs ofta en viss typ av be-

byggelse för att göra marken lämplig för användningen och detta måste säkerställas 

genom regleringar i detaljplanen. Detaljplaner i bullerutsatta lägen kan därför inte 

vara mer flexibla än vad bullret tillåter. Bullerutredningen redovisar de bullervär-

den som planerad byggnad utsätts för grundat på värden från järnväg och vägar i 

närområdet. Det finns dock ett antal frågetecken kring bullerutredningen som bör 

redas ut. Utredningen redovisar endast bullernivåer på de tre översta våningsplanen 

och inte de understa våningarna. På plankartan är det inget som reglerar att man 

inte får ha bostäder i hela byggnaden och därför behöver det redovisas bullernivåer 

på varje våningsplan. Det finns en otydlighet kring hur fort man har räknat med att 

tågen kör på järnvägen och detta behöver redovisas tydligare. Det är även svårt att 

urskilja om bullerutredningen tagit höjd för utbyggnaden av dubbelspår vid Pråm-

kanalen och vad detta i så fall innebär.   

Då planområdet ligger nära Löfbergs kafferosteri och dikt an ett parkeringshus bör 

det även framgå av bullerutredningen hur man har tagit ställning till verksamhets-

buller vilket det inte gör i dagsläget. Inför granskning behöver detaljplanen kom-

pletteras med planbestämmelser som säkrar att framtida byggnation och utemiljö 

kommer att uppfylla kraven i trafikbullerförordningen.  

Planområdet ligger i närheten av ett antal riskkällor som bland annat utgörs av 

järnvägen som transporterar farligt gods samt Löfbergs kafferosteri som är utpekat 

av Länsstyrelsen som en farlig verksamhet i och med sin användning av gasol. I 

detaljplanearbetet har en riskbedömning gjorts. Denna riskbedömning har kommit 

fram till tre åtgärder som behöver göras vilka även listas i planbeskrivningen på si-

dan 9. Alla åtgärder återfinns dock inte på plankartan genom planbestämmelser då 

punkten om utrymningsvägar inte finns med.  

I riskbedömningen anges det att utrymning av ett vårdboende medför vissa svårig-

heter jämfört med andra bostäder. I ett vårdboende handlar det oftare om att in-

rymma än att utrymma. Länsstyrelsen anser att denna aspekt är av stor betydelse 

för platsens lämplighet för just vårdboende. Ytterligare två aspekter kring området 

när det kommer till utrymning, vilket inte har belysts i riskbedömningen, är utrym-

ning från själva byggnaden men också utrymning från själva området i händelse av 

olycka på framförallt järnvägen. Tillfart för räddningsfordon till området är be-

gränsad då de endast kan angöra området via Tolagsgatan som ligger längs med 

järnvägen. Eftersom tillfarten är begränsad ställer detta högre krav på de som be-

finner sig i området i en utrymningssituation. Då svårigheter finns för utrymning av 

vårdboende anser Länsstyrelsen att detta inte är lämplig markanvändning.  

Det går inte att utläsa av riskbedömningen att den tagit ställning till kommande ut-

byggnad av dubbelspår där planerad utbyggnad leder till att spåret kommer att 

ligga närmare planområdet samt att riskbilden kan förändras i och med fler passe-

rande tåg. Länsstyrelsen anser därför att riskbedömningen bör kompletteras med 

denna aspekt. Länsstyrelsen vill även i sammanhanget lyfta det parkeringshus som 

i dagsläget håller på att byggas där eventuella risker med en sådan anläggning intill 

bostäder också bör belysas. Riskbedömningen bör även ta ställning till den sam-
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mantagna riskbilden i området där aspekter som farligt gods, gasolhantering, tillfart 

till området och utrymning av byggnad bör sammanvägas för att ge en heltäckande 

riskbild av området där man sedan får ta ställning till planområdets lämplighet för 

bostäder.  

Detaljplanen har inte redovisat vibrationer från framför allt järnvägen. Ett område 

som även utsätts för vibrationer göra att en bullerstörning upplevs förstärkt. Det är 

därför av stor vikt att detaljplanen utreder och tar ställning till vibrationer till 

granskningsskedet. För nybyggda bostäder ska riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte 

överskridas.  

I planbeskrivningen anges att en geoteknisk utredning bör göras innan bygglov. 

Länsstyrelsen anser att detta bör göras innan granskningsskedet för att utreda plat-

sens stabilitet.  

Inom planområdet har kommunen angett att det kan finnas risk för att markförore-

ningar påträffas vilket kan leda till åtgärder i form av sanering. Kommunen har 

själva angett i planbeskrivningen att en platsspecifik riskbedömning ska utföras och 

att jordprovtagning krävs. Länsstyrelsen vill framföra att detta bör göras inom ra-

men för detaljplanearbetet innan granskningsskedet.  

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. 

Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att planen kommer att tas in för prövning 

avseende hälsa och säkerhet gällande buller och risksituation om den antas i nuva-

rande form. 

Kommentar: Markanvändning för bostäder och vård utgår ur planförslaget. Alla 

frågor som berör den markanvändningen bemöts inte vidare. 
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Vy från platsen 

Någon trädrad som bedöms omfattas av biotopskydd bedöms inte finnas på platsen. 

 

Planhandlingen kompletteras med utredning om geoteknik och markmiljö. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande syn-

punkter. Koordinater och rutnätskryss saknas på plankartan.  

I planbeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor står att "Den tillfart till bakom-

liggande parkeringshuset som finns i bottenvåningen behöver säkras med ett servi-

tut". Servitut för infart finns redan bildat.  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssyn-

punkt inget att erinra.  

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras utifrån framförda synpunkter. 

Trafikverket  

Trafikverket ska enligt de transportpolitiska målen och Trafikverkets instruktion 

bidra till det nationella miljömålet en "God bebyggd miljö". Det innebär att städer, 

tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och att 

byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett bulleranpassat sätt.  

Trafikverkets tolkning av miljömålet är att en ur bullersynpunkt hälsosam miljö 

inte enbart kan uttryckas utifrån förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bo-

stadsbyggnader och de riktvärden som anges i den. Planering för en hälsosam miljö 

kan enligt Trafikverket vara mer än att klara angivna riktvärden och bör grundas på 

att den totala boende- och livsmiljön är hälsosam och utgör en långsiktigt hållbar 

miljö.  

I underlagsrapport utredning trafikbuller hänvisas till Swecos bullerutredning för 

Kv. Fullriggaren angående reducerad hastighet på järnvägen på grund av närheten 

till Karlstad Centralstation. Enligt tabellen är medelhastigheten 40/70 för samtliga 

tågtyper. Det är dock enbart persontågen som kan antas stanna vid stationen. För 

godståg ska STH användas vilken är 80 km/h vid aktuellt banavsnitt.  

Vid bostadsbebyggelse bör också riktvärden för vibrationer klaras (TDOK 

2014:1021). Trafikverket tillämpar riktvärde för miljökvalitet för vibrationer som 

innebär att 0,4 mm/s vägd RMS inte ska överskridas i permanentbostäder, fritids-

bostäder och vårdlokaler, det vill säga utrymmen där människor vistas stadigva-

rande. Planbeskrivningen nämner inget om vibrationer. 

Alla järnvägar i Sverige får användas för transport av farligt gods. Hänsyn till far-

ligt gods ska därmed beaktas för exploatering enligt rekommendationer berörd 

länsstyrelse anger för järnväg. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 

skydds/riskreducerande åtgärder inte är godtagbara inom vår fastighet. Trafikverket 

hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.  

Trafikverket vill också påpeka att Värmlandsbanan kommer att byggas ut till dub-

belspår mellan Karlstad Central och före detta Östra station, det så kallade projekt 
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Pråmkanalen. Det innebär att ett nytt spår placeras cirka 5 meter närmare planom-

rådet än befintligt huvudspår, vilket ska tas med i buller- och riskbedömningarna.  

Trafikverket anser att planhandlingarna behöver justeras gällande störningar, hälsa 

och säkerhet. Bullerutredningen bör uppdateras enligt kommentarer ovan och vib-

rationer omnämnas. 

Kommentar: Markanvändning för bostäder och vård utgår ur planförslaget. Alla 

frågor som berör den markanvändningen bemöts inte vidare. 

Kommunala remissinstanser 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler bostäder i Karl-

stad men vill samtidigt fortsätta att trycka på att det är viktigt att ytor för rörelse 

och rekreation lämnas i centrala lägen i Karlstad. Kultur- och fritidsnämnden har 

inga ytterligare synpunkter på detaljplan för Skonertskeppet 3 inom Viken.  

Räddningstjänsten 

Planändringen avser att nuvarande byggrätt för kontorsändamål föreslås ändras till 

att även omfatta bostäder och vårdverksamhet.  

Under arbetet med områdets nu gällande detaljplan kom riskfrågor i stor utsträck-

ning att påverka planens utformning. Området ligger i nära anslutning till befintlig 

lossningsplats med omfattande hantering av brandfarlig gas för kaffeproduktion 

samt i nära anslutning till järnvägen på vilken betydande och dagliga transporter av 

farligt gods sker. Mellan båda dessa riskobjekt och det aktuella planområdet är ett 

öppet bilgarage i flera våningsplan under uppförande.  

Under planarbetet har en riskbedömning genomförts mot bakgrund av vilka konse-

kvenser det medför i händelse av olycka med farligt gods när planens förutsätt-

ningar förändras. En förändring av förutsättningar från den ursprungliga detaljpla-

nens tänkta verksamhet i form av kontorsändamål under i huvudsak dagtid, till bo-

städer eller en behovskrävande vårdanläggning med verksamhet dygnet runt.  

Tyggårdsviken utgör ett geografiskt mycket avskilt område vars tillfartsvägar är 

begränsade. Utöver den ordinarie tillfarten via Tolagsgatan kan även mindre fordon 

nå området via underfarten vid Pråmvägen, dock ej räddningsfordon på grund av 

den begränsande höjden. I söder finns även en gång- och cykelförbindelse till 

Strandvägen. Problem för räddningstjänsten att nå Tyggårdsviken blir i synnerhet 

påtagliga i händelse av en olycka vid någon av de två ovanstående riskkällorna, far-

ligt godsolycka på järnvägen eller olycka med brandfarlig gas vid kaffeindustrins 

lossningsplats, då den enda tillfarten via Tolagsgatan mycket troligt kan bli blocke-

rad.  

Det aktuella planområdets närmaste grannbyggnad utgörs av ett öppet parkerings-

garage i flera våningsplan vars öppna konstruktion tyvärr innebär att byggnaden 

inte medför någon betydande skyddsbarriär mot olyckor. Vid olyckor med såväl 

brandfarlig vätska som gas kan dessa produkter tränga in i det öppna parkeringsga-

ragets välventilerade fasad som i huvudsak helt saknar ytterväggar. Följden blir att 

effekterna av en av en olycka förflyttas mot det aktuella planområdets fasad utan 

den barriäreffekt en tät och fasadbeklädd byggnad skulle erbjuda.  
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En förändring av verksamhet från kontorsändamål till bostäder eller vård innebär 

betydande skillnader i möjligheter för människor att kunna sätta sig själva i säker-

het. I en vårdmiljö ska det förutsättas att vårdtagarna inte är kapabla att kunna sätta 

sig själva i säkerhet i en händelse enligt ovan. Hjälpbehovet är stort. Även om flera 

olyckor kan innebära att man är säkrast genom att vara kvar i sin byggnad kan det 

likväl finnas flera olycksscenarion där man kommer att vilja utrymma större områ-

den, främst människor i de mest närliggande verksamheterna.  

Genom att det aktuella planområdet är Tyggårdsvikens mest utsatta område vid 

svåra och komplicerade olyckor enligt ovan, och där det kan finnas stor risk att 

räddningspersonal inte har möjlighet att bistå genom områdets mycket begränsade 

infrastruktur, anser räddningstjänsten att planändringen så som den föreslås med 

vårdrelaterad verksamhet inte bör genomföras.  

Vårdrelaterad verksamhet kan inte anses vara förenlig på Tyggårdsviken i sin hel-

het pga av dess nuvarande och begränsade infrastruktur. Dessa frågor var också 

ventilerade i samband med arbetet med nuvarande detaljplan. 

Kommentar: Markanvändning för bostäder och vård utgår ur planförslaget. Alla 

frågor som berör den markanvändningen bemöts inte vidare. 

Miljönämnden 

Då förslaget innebär att ett nytt bostadshus avses byggas direkt mot fasaden på ett 

parkeringshus anser mljöförvaltningen att en utredning om hur vibrationer från 

parkeringshuset påverkar planerade bostäder bör utföras.  

Det framgår i bullerutredningen att byggnaden är placerad i ett bullerutsatt läge och 

att det då är viktigt att vid dimensionering av byggnadens klimatskal ta hänsyn till 

buller för att uppnå ljudnivåer inomhus. En förbättring av den totala boendemiljön 

kan ske om man väljer att bygga bostäderna med en högre ljudklass. Att ljudklass 

B väljs istället för ljudklass C som är standard. Det innebär då en något högre ex-

ploateringskostnad men innebär samtidigt en förbättring av inomhusmiljön för de 

boende.  

En stor del av området är idag hårdgjort och vid anordnande av en uteplats anser 

miljöförvaltningen att lämpliga väggar och takdelar i anslutning till uteplatsen för-

ses med växtlighet som dels bidrar med absorption och kan även vara bullerreduce-

rande, vilket kan bidra med en ökad trivsel och hälsa.  

I planförslaget föreslås förebyggande åtgärder vid en eventuell olycka, bland annat 

att ventilationssystemen utförs med central avstängningsfunktion (manuell) och 

placering av friskluftsintag. Dessa åtgärder är också angelägna att beakta för att 

undvika att luftföroreningar från parkeringshuset kommer in i planerade bostäder.  

Miljöförvaltningen påpekar vikten av väl tilltagna utrymmen för sophantering samt 

att dessa ska finnas på markplan. Om avfallsutrymmena ska vara tillgängliga via 

Bergendorffsgatan så bör det finnas plats för renhållningsfordon i anslutning till 

hämtningsplatsen.  

Det saknas uppgifter i planbeskrivning om hur radon ska hanteras. Det finns alltid 

tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter som överskrider rikt-

värdet inomhus, om en byggnad är otät mot marken. Om radonmätning/utredning 
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kan uppvisas i bygglovansökan som visar på lägre radonhalter kan traditionell 

grundläggning accepteras. I annat fall ska byggnad uppföras radonskyddad.  

Miljöförvaltningen anser att man bör se över möjligheten att anordna en 

gång/cykelväg längs Bergendorffsgatan, som ansluter från cykelväg från Ankers-

bron och förbinder den mot Inre hamn. 

Kommentar: Markanvändning för bostäder och vård utgår ur planförslaget. Alla 

frågor som berör den markanvändningen bemöts inte vidare. 

 

Övriga 

 

Karlstads Energi AB 

Karlstads Energi AB svarar för de fjärrvärmeledningar som ryms i anslutning till 

området och har kapacitet att leverera värme även till en utökad bebyggelse. Enligt 

fastställd renhållningstaxa och gällande föreskrifter för renhållningen i Karlstad 

kommun kan vi erbjuda hämtning av avfall i kärl, container eller i underjordsbehål-

lare.  

Karlstads Energi AB ser positivt till förtätning av bebyggelse generellt då det van-

ligtvis på ett effektivt sätt kan utnyttja befintliga tekniska system. I det här fallet 

placeras bebyggelse i närhet till fjärrvärmesystemet varför anslutningen bedöms 

kunna utföras på ett mycket effektivt sätt.  

Enligt fastställd renhållningstaxa gällande Karlstad kommun kan vi erbjuda hämt-

ning av hushållsavfall i kärl, container eller i underjordsbehållare. Vi ser gärna att 

fastighetsägaren möjliggör sortering av tidningar och förpackningar i fastigheten 

för de boende.  

När planprocessen vunnit laga kraft kommer vi att kontakta fastighetsägare för att 

vara behjälpliga i planeringen av avfallshanteringen.  

 

Karlstads El & Stadsnät AB 

Karlstads El & Stadsnät AB har kablar inom det område som detta projekt avser. 

Ev. flytt av kablar kommer vi att ta ut en avgift för. För övrigt har Karlstads El-och 

Stadsnät AB inget att erinra. 

 

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad 

karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-

band med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i plan handlingarna. Tvingas 

Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 

den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
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Boende Bergendorffsgatan 

Har köpt lägenhet på Bergendorffsgatan med inflyttning 18 december. Läste i tid-

ningen att Löfbergs fastigheter har begärt planändring för del av Tyggårdsviken för 

ändrad markanvändning till bostäder och vårdboende. Det jag funderar över är hur 

hög byggnaden kommer att bli - ser bara antal våningar. Anledningen till att jag 

köpte lägenhet högst upp var utsikten och enligt Fastighetsbyråns broschyr, Brygg-

udden, BRF Fullriggaren 7, ska höjden på kontorsbyggnaden vara fem våningar 

och 19,6 meter (dåvarande plan). 

Kommentar: Det enda som ändras i planförslaget i förhållande till gällande de-

taljplan är att byggrätten utökas med två meter mot Bergendorffsgatan. 

Medverkande tjänsteman 

Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 

2018-02-01 av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg. 


