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Planprocessen

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:
Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av
förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som
möjligt.
Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och biblioteket. Granskningstiden är minst tre veckor.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget.
Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte är överklagad.
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PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är
juridiskt bindande.
Planbeskrivningen för Stockfallet nordost är uppdelad i fyra delar:
•

Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen
och sammanfattar planbeskrivningen.

•

Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och
de planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes).

•

Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har
ingen rättsverkan.

•

Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)

Utredningar
•

Vegetationsinventering och naturvärden – Karlstads kommun 2003

•

Kulturmiljöutredning vid Edsgatan – Värmlands Museum 2010

•

Antikvarisk förundersökning – Värmlands Museum 2013

•

Geoteknisk undersökning – Ramböll AB den 9 maj 2014

•

Flödesberäkning – Ramböll AB den 30 april 2014

•

Dagvattenutredning – Ramböll AB den 10 juli 2014

•

Vägutredning – Ramböll AB den 24 oktober 2014

Planens syfte
Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga ny bostadsbebyggelse
inom fastigheterna Stockfallet 1:1 och Edsgatan 2:1 och att bekräfta bostadsanvändning för befintliga byggnader inom planområdet. Befintlig ladugårdsbyggnad
med omgivande miljö ska även ges skydd i detaljplanen för att bevara dess höga
kulturhistoriska värde.
Huvuddrag
Planområdet ligger direkt väster om Edsgatans bostadsbebyggelse, ca 10 kilometer
nordost om Karlstads centrum. Det aktuella området är tidigare inte planlagt och
det ska planläggas för bostadsändamål. Planområdet omfattar även ladugårdsbyggnaden invid Edsgatans gård som har ett kulturhistoriskt värde. Exploatering av området förutsätter att det ansluts till kommunens va-nät. Utbyggnad av va-ledningar
till Edsgatan pågår och beräknas att vara färdig i mitten av 2015.
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Planförslaget medger att nya bostäder i form av villor, parhus och/eller radhus i två
våningar kan uppföras och ladugårdsbyggnaden får användas som bostad/lägenheter.
Ny tillfart till området planeras att ske från Edsgatevägen i höjd med Kolonivägen.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Höjdsystem
Planhandlingarna tillämpar höjdsystemet RH2000.
Tidigare dokument såsom FÖP Stockfallet - Edsgatan, utredningar mm har angivits
i det gamla höjdsystemet RH00 Karlstad. Kommande detaljprojektering av infrastruktur, dagvattenanläggningar mm behöver ta detta i beaktande.
Arbetsgrupp
Trafik- och gatuenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Natur- och parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten

Medverkade tjänstemän
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif,
stadsbyggnadsförvaltningen

Tidigare ställningstagande
Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2012 att stadsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att upprätta detaljplan för nordöstra Stockfallet och en del av Edsgatan för
att möjliggöra byggande av nya bostäder. Planarbetet har tidsmässigt samordnats
med utbyggnad av det kommunala va-nätet till Edsgatan. Ett planarbetsavtal upprättades med Fastighets AB Edsgatevägen i december 2013.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av något riksintresse.
Kulturmiljöområde
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet är till stora delar kopplat till den
hävdade kulturmiljön i anslutning till Edsgatans gård med intilliggande ladugårdsbyggnad. Det innehåller landskapselement och miljöer som är representativa för
områdets historiska utveckling. Planområdet gränsar också till fornlämningarna
RAÄ Karlstad 180 och 183 i söder, det s.k. ”fossil åkermark” som går att härleda
till 1800-talet och som därigenom utgör fasta fornlämningar.

6

Planbeskrivning

Detaljplan för Stockfallet nordost

Naturvårdsprogram
I kommunens naturvårdsprogram från 1995 anges att hela området omfattas av
klass III högt naturvärde. Här finns igenväxande åkermark med rik örtflora och ett
flertal ovanliga fjärilsarter, samt bäckravin med grova aspar och riklig tillgång på
död ved.
Strandskydd
En liten del av planområdet i öster, längs Morgonvägens västra sida berörs av
strandskyddet från sjön Alstern.
ÖP 2012
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. I kommunens översiktsplan anges
att ianspråktagandet av området norr om Stormyrsgatan syftar till att tillgodose efterfrågan på i första hand villatomter samt att möjliggöra en ny begravningsplats.
FÖP Stockfallet – Edsgatan
En fördjupning av översiktsplanen för Stockfallet och Edsgatan antogs av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 16. FÖP:en behandlar bebyggelseutveckling, mark
för bostäder, verksamheter och för en framtida begravningsplats mellan Stormyrsgatan och Edsgatan.
Strategisk plan
Den strategiska planen anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Till
den strategiska planen kopplas också tre hållbarhetsstrategier; Tillväxtstrategin,
Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Dessa bygger på de tre begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I de tre strategierna bryts de övergripande målen ned i delmål.
De övergripande mål och delmål som anges i den strategiska planen med tillhörande strategier är bl.a.:
•

Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder (500 bostäder årligen) och
verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse

•

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer

•

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras

•

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas

•

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt
liv med hänsyn till natur och kulturvärden

•

Mångfalden i våra bostadsområden ökar

•

Situationen i Karlstads kommun för rödlistade arter i allmänhet, och för
kommunens särskilda ansvarsarter i synnerhet, ska förbättras jämfört med
2011

•

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd
och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd

Gällande detaljplan
Det aktuella planområdet är tidigare inte planlagt. I sydväst gränsar planområdet
till detaljplan för del av Stockfallet 1:1 (Norra Stockfallet fastställd 2010) som omfattar både flerfamiljshus och villabebyggelse.
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Förutsättningar och planförslag
Bakgrund
Möjligheter att bygga nya bostäder i Karlstad behövs för att täcka både existerande
och framtida behov. En fördjupning av översiktsplanen för området mellan Stockfallet och Edsgatan (FÖP Stockfallet - Edsgatan) lade 2006 fast att området skulle
omfatta bl.a. bostäder, begravningsplats och verksamheter.
Planområdet har blivit aktuellt för bostadsbebyggelse i och med kravet på kommunala avloppsledningar till den befintliga bebyggelsen inom Edsgatan. Efter fortsatta
utredningar har kommunen kommit fram till ledningsdragning i Edsgatevägen som
ska försörja både nya områden och befintlig bostadsbebyggelse. Utbyggnaden av
va-ledningar är indelad i två etapper. Första etappen som består av framdragning av
huvudledning är färdigutbyggd, medan den andra etappen som innebär anslutning
till va-ledning pågår.
Plandata
Planen omfattar ett ca 20 ha stort område, som består av skog och igenvuxen åkermark väster och söder om Morgonvägen och Edsgatans gård.
Planområde och angränsande områden
Planområdet omfattar fastigheterna Edsgatan 2:1, 2:9, 2:31, 2:33, 2:35 och en del
av Stockfallet 1:1. Planområdet begränsas av kraftledningar (10 kV) i väster respektive (145 kV) i söder och Edsgatans bostadsbebyggelse i öster. I norr avgränsas planen av en gångstig som ligger i förlängning av Gryningsvägen. Fastigheten
Stockfallet 1:1 ägs av Karlstads kommun och övriga berörda fastigheter är privatägda.

Översiktskarta med planområdet inringat
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Markägande
Planområdet består till största del av privat mark; Edsgatan 2:1, 2:9, 2:31, 2:33 och
2:35. Planområdet berör även nordöstra delen av Stockfallet 1:1 som är kommunal
mark.
Markanvändning
Området är idag inte planlagt och består främst av naturmark. Inom planområdet
finns idag tre byggnader som används för bostäder. I ladugårdsbyggnaden, som tidigare byggts om till kontor och därefter under en tidsperiod varit butik, pågår idag
ingen verksamhet. Övriga delar av planområdet är obebyggd mark i form av
skogsmark och åkermark som till vissa delar vuxit igen.
Planförslag
För befintliga bostadshus inklusive ladugårdsbyggnaden inom planområdet föreslås
användningen bostäder (B). Den markytan som idag är obebyggd och används som
skogmark/åkermark planläggs till största delar som bostadsändamål (B) i form av
rad/parhus och friliggande villor och delvis som naturmark (NATUR). I anslutning
till den nya tillfartsvägen i sydöstra delen av planområdet medger planen byggnader för skola/förskola/förenings- och/eller samlingslokaler i två våningar (SC1).
Inom skoltomten, i anslutning till tillfartsvägen tillåter planen också en mindre närbutik på max 150 kvm i BTA och en återvinningsstation (H1E1). Inom fastigheten
Edsgatan 2:1, längs Morgonvägens västra sida finns också möjlighet att bygga
skola/förskola (S).
Allmän mark inom Stockfallet nordost utgörs framför allt av naturmark (NATUR).
Gatunätet inom planområdet utgörs av lokalgator (LOKALGATA).

Illustrationskarta som visar föreslagna hustyper
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Bebyggelse
Ladugårdsbyggnaden i två våningar med sadeltak byggdes i början av 1900-talet
och två av bostadshusen i slutet av 1960. Befintliga ladugårdsbyggnaden är i behov
av renovering bland annat taket som är dåligt pga. läckage och därför måste bytas.
Begränsningar av markens bebyggande
Planförslag
Den befintliga bebyggelsen inom Edsgatan består av friliggande villor. För att
skapa variation är det viktigt att i den nya planen ge förutsättningar för att, förutom
friliggande villor, även kunna bygga parhus, radhus och kedjehus. Kännetecknande
för hela området ska vara en blandning av olika hustyper och olika boendeformer.
Inom planområdet ges utrymme till ca 250 bostäder. Föreslagen bebyggelse inom
området är i två våningar (II) med möjligheter inom vissa kvarter att räkna suterrängvåning och indragen takvåning som ytterligare tillskott till våningsantalet.
På innergården som ligger norr om ladugårdsbyggnaden begränsas marken till att
byggnad inte får uppföras dvs. prickmark (::::). På markområdena öster och väster
om ladugården betecknat med kryssmark (+++) får uthus, garage och förråd uppföras under förutsättning att högsta totalhöjd inte överstiger (<4.0>) meter.
Längs lokalgata inom bostadsområde gäller generellt 5.0 meter bred (::::) prickmark (byggnad får inte uppföras). Detta kommer att säkra siktlinjen genom området och skapa möjligheten för bilparkering framför bostadshusens garage/carport.
En remsa av prickmark (ca 20 meter bred) mellan befintlig bostadsbebyggelse
längs Edsgatan och tillkommande villatomter sparas. Denna yta kommer delvis användas till dagvattenfördröjning och delvis som trädgård för de planerade bostäder.
Inom området för bostäder ska delar av marken vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g) samt för allmänna underjordiska ledningar (u). På innergården
längs ladugårdsbyggnaden ska delar av marken vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter (y) samt för allmän gång- och cykeltrafik (x1). En passage
om minst 6 meter tvärs över bostadskvarter söder om ladugårdsbyggnaden (x2), ska
finnas. Passagen ska vara allmänt tillgänglig.
Exploateringsgrad
Planförslag
Största byggnadsarea för enbostadshus varierar mellan 180 - 240 m2 plus 40 m2 för
komplementbyggnader (e1). Större bostadsarea kan erhållas genom att bygga i två
våningar. Syftet med bestämmelsen är att skapa luftighet i området samtidigt som
utbredda enbostadshus på små tomter kan undvikas. För flerbostadshus, parhus och
radhus inklusive komplementbyggnader är största byggnadsarea 500 m2 (e2). Även
denna bestämmelse har som syfte att ge en viss luftighet åt området och undvika
stora sammanhängande enheter. Exploateringsgrad varierar mellan 20 -50 % andel.
av byggrätten (e3). För minsta tomstorlek i m2 för enbostadshus gäller planbestämmelse (e4) som varierar mellan 800 -1200 kvm beroende på var villatomten ligger.
För förskola/skola, i nordöstra delen av planområdet, längs Morgonvägen tillåts
största sammanhängande byggnadsarea på 600 m2 (e5), men för skolan/förskola i
sydöstra delen är tillåten byggnadsarea 1200 m2 (e5). Dock får endast 30 % av
tomten bebyggas (e3). För närbutik/handel i sydöstra delen är tillåten byggnadsarea
150 m2 (e6).
Gestaltning och placering
Planförslag
Den nya bostadsbebyggelsen ska gestaltas med hänsyn till terrängen, naturen och
kulturmiljön vilket medför olika bostadskvarter som vid framtida exploatering ska
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utformas så att olika identiteter skapas. För att uppnå terränganpassat hus föreskrivs suterränghus eller trappade hus (v2) där terrängen sluttar brant. Suterrängvåning får ersättas med etagehus eller/och trappade hus där terrängen så tillåter.

Illustration som visar trappade hus/etagehus

Inom vissa kvarter medger planen även byggande i två våningar med möjligheter
att tillvarata utblickar över omgivningarna. En indragen takvåning tillåts utöver angivet antal våningar inom områden betecknade med (v1).

Principsektion som visar terränganpassade hus

För att skapa karaktär åt gatumiljön längs lokalgatorna i området har bestämmelse
om placering av byggnad parallellt med gatan (p1) införts i planen. För friliggande
hus gäller även bestämmelse om 5 meter (p2) för placering av byggnader i förhållande till grannfastighet. Garage/uthus får placeras intill 1 meter från fastighetsgräns även om garaget/uthuset sammanbyggs med huvudbyggnad. Inom område
betecknad (p3) får parhus eller radhus byggas över fastighetsgräns. Förskola/skolbyggnad ska placeras på minst 50 meter från återvinningsstation (p4).
Komplementbyggnader begränsas till en nockhöjd av maximalt 4 meter. Avståndet
till fastighetsgräns skall vara minst 1 meter. Detta avstånd gäller även om garaget/uthuset sammanbyggs med huvudbyggnad.

Landskapsbild/stadsbild
Landskapsbilden inom den norra delen av planområdet domineras av bebyggelse
på stora tomter i sluttningen mot sjön Alstern. Bebyggelsen varierar i storlek, utformning och ålder och omges på många tomter av en hel del uppvuxen vegetation.

Planområde från riksväg Rv. 63
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I nordvästra delen av planområdet finns en tät barrskogssluttning som utgör en avslutning österut på det stora skogsområde som finns mellan väg 63 och Edsgatan. I
den sluttande terrängen i den norra delen av området finns vackra utblickar mot
sjön vilket är ett uppskattat inslag i landskapet.
Den mellersta delen av planområdet domineras av Edsgatans gård med vidliggande
ladugårdsbyggnad och andra uthus. I anslutning till Edsgatans gård finns ett dike
omgivet av vegetation som binder samman miljön kring de gamla byggnaderna.
Inom den södra delen av planområdet finns öppen jordbruksmark, avbruten med
skogsridåer längs diken och brukad mark, samt en tätare blandskog i sluttningen
mot Edsgatevägen i öster. Den öppna jordbruksmarken skapar utblickar norrut mot
ladugårdsbyggnaden vid Edsgatans gård – en värdefull landskapsbild med historisk
förankring som är viktig att ta till vara. Stråket längs den gamla Edsgatevägen som
är kantad av stengärdsgård och lärkträd är också ett viktigt historiskt element i
landskapsbilden som bör bevaras. Allén omfattas av generellt biotopskydd och får
inte skadas, enligt miljöbalken 7 kap. 11 § och SFS 1998:1252.
Planförslag
Platsens förutsättning med närheten till Edsgatans gård är en viktig aspekt som tagits tillvara i planarbetet genom att begränsa byggandsvolymer/byggnadshöjder så
att den tillkommande bebyggelsen inte ”tar över” gårdsbildningen visuellt och att
både Edsgatans gård och ladugårdbyggnaden behåller sin dominans.
Planförslaget föreskriver att området kring ladugårdsbygganden hålls öppet ”ej
byggbar mark”. Dessutom ska ett ”släpp” om ca 22 meters bredd (prickmark) sparas i nord-sydlig riktning mot ladugårdsbyggnaden för att ladugårdens sammansättning och tidigare status förblir synlig. Denna yta kommer dels användas till
dagvattenfördröjning och dels som bostadsgemensam trädgård med lekytor för planerade bostäder.
Den nya bostadbebyggelsen föreslås ha en viss lantlig karaktär med olika utformning på husen och viss variation på tomtstorlekar. Utblickarna mot sjön Alstern ska
tas till vara vid placering av villabebyggelse i sluttningen i norra delen av planområdet.

Kulturhistoriskt intressant miljö
Området kring Edsgatans gård som helhet
En kulturmiljöutredning för området Edsgatan 1 har utförts i samband med planarbetet för ny begravningsplats i Karlstad. Utredningen pekar på att inom området
Edsgatan som helhet finns den ståndsmässiga huvudbyggnaden från 1700-talet med
omgivande park liksom ekonomibyggnader och spår i landskapet av äldre tiders
brukande. Strukturen och förhållandet mellan byggnader, vägar, alléer, stenmurar
och så vidare ger en autentisk upplevelse av en större ålderdomlig jordbruksfastighet, trots att gården idag delvis är avstyckad. Byggnaderna som ingår i miljön är
kanske inte så ”märkvärdiga”, det är sammanhanget de finns i som gör dem värdefulla. Mangårdsbyggnaden som ligger utanför planområdet får sin förklaring och
sitt sammanhang av den idag separerade ekonomidelen med den kringbyggda
gårdsplanen med ladugård, magasin, vagnslider och vedbod. Även dessa byggnader
har delvis genomgått förändringar, däribland ladugårdsbyggnaden som blivit inredd till kontorslokaler.
Planförslag
Ett intressant karakteristiskt inslag i miljön inom planområdet är den gamla landsvägen som kantas av en kallmurad stenmur och allé - äldre lärkträd. Dessa stukturer ska tas tillvara vid exploateringen på ett varsamt sätt och integreras i utvecklingen av miljön. Den välbevarade delen av områdets äldsta vägsträckning med till1

Kulturmiljöutredning vid Edsgatan – Värmlands Museum 2010
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hörande stenhägnad och trädallé ges skydd genom planbestämmelserna (q4 för
stenmur och (n2)för allé och ska även underhållas i sitt nuvarande tillstånd. I stenmuren längs Morgonvägen kan mindre öppningar i form av in- och utfart till fastigheterna tillåtas. Möjligheten finns även att ersätta de gamla lärkträden med nya
och mer livskraftiga träd, men det krävs tillstånd eftersom allén omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap. 11 §.
Fornlämning RAÄ 180 och 183
Planområdet gränsar till fornlämningarna RAÄ Karlstad 180 och 183 i söder, det
s.k. ”fossil åkermark” som går att härleda till 1800-talet och som därigenom utgör
en fast fornlämning.
Planförslag
Fornlämningarna ligger utanför planområdet på ett avstånd av ca 60 meter från
plangränsen. Mark som tas i anspråk för exploatering närmast fornlämningarna och
kommer att utgöras av (NATUR och LOKALGATA), som idag är i anspråkstagen
för kraftledning. Därför bedöms inte fornlämningarna påverkas nämnvärt av framtida exploatering.
Edsgatans gård – fastigheten Edsgatan 2:32
Edsgatans gård har tidigare inventerats vid Nordiska Museets inventering 1951 och
vid Värmlands Museums inventering 1976. Den har vid den senare inventeringen
valts ut som särskilt beaktansvärd. Mangårdsbyggande ska enligt uppgift, i sina
äldsta delar vara från 1720-talet. Gården är placerad på en höjd där en stor parkliknande trädgård omger mangårdsbyggnaden. Huvudbyggnaden är placerad med huvudingången mot väster och har fin utsikt över sjön Alstern.
Miljön längs fastigheten består framför allt av några värdefulla träd och delar av en
stengärdsgård som idag delvis ramar in egendomen. Gamla Filipstadsvägen som
går genom fastigheten förbinder Edsgatans gård med Stockfallet. Denna som är
markerad på den häradsekonomiska kartan från 1883-95, finns ännu kvar som
gångväg.
Vagnslidret – fastigheten Edsgatan 2:32
Söder om gårdsbyggnaden uppfördes kring sekelskiftet 1800-1900 ett vagnslider.
Fasaden består av stående faluröd locklistpanel. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt
tegel och den norra gavelnocken kröns av en vällingklocka.
Magasinet – fastigheten Edsgatan 2:32
Magsinet är en faluröd byggnad timrad i tre våningar som uppfördes som magasin
under 1700-talet. Taket var tidigare belagt med skiffer men har under senare år ersatts med tvåkupigt betongtegel. Fönstren är vitmålade och utformade med mittpost
och två lufter där varje luft innehåller sex spröjsade rutor.
Planförslag
Edsgatans gård med tillhörande ekonomibyggnader (magasin och vagnslider) ligger utanför planområdet men exploateringen har tagit hänsyn till de kulturhistoriska elementen som finns på platsen dels genom att ny bebyggelse kommer att
läggas på behörigt avstånd till den befintliga anläggningen ”en buffertzon i form av
prickmark längs fastigheten Edsgatan 2:32” och dels genom att begränsa byggandsvolymer så att den nya bebyggelsen inte ”tar över” gårdsbildningen visuellt.
Redskapsbod – Edsgatan 2:35
Vid Nordiska Museets inventering 1951 fanns, förutom mangårdsbyggnaden, 14
stycken byggnader beskrivna. Av dessa var en redskapsbod, som är det befintliga
bostadshuset på fastigheten Edsgatan 2:35.
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Planförslag
Huset ”Redskapsbod” är avskilt från ladugårdsbyggnaden och har förvanskats väsentligt under tiden. Planen bekräftar bostadsanvändning och sparar ett rimligt avstånd mellan tillkommande bebyggelsen och bostadshuset.

Situationsplan år 1950 från antikvarisk undersökning – Värmlands Museum

Vedboden/logen – fastigheten Edsgatan 2:33
Nordväst om ladugårdsbyggnaden uppfördes logen/vedboden under sekelskiftet
1800-1900. Vedboden genomgick en kraftig ombyggnation på 1990-talet och har
idag en tämligen udda karaktär. Fasaden består av rödfärgad stående panel. Sadeltaket är belagt med röd trapetskorrugerad plåt. De vitmålade fönstren är av varierande form men de dominerande typerna är sexdelade 2-luftsfönster och 4luftsfönster med korspost. Interiört är byggnaden uppdelad i ett flertal olika rum
som tidigare använts som kontor.

Flygbild från sydväst som visar ladugårdsbyggnaden, vedboden, magsinet och vagnslidret
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Vedboden bedöms att ha ett mycket begränsat kulturhistoriskt värde till följd av
omfattande om- och tillbyggnader. Äldre foton visar att vedboden tidigare haft en
utformning och volym snarlik en rektangulär byggnad med sadeltak, stående panel
och enkla bräddörrar.
Planförslag
Vedboden har i ett tidigare skede, pga. att huset är angripet av svamp, utanför detaljplaneprocessen, beviljats rivningslov. En byggnad på platsen får ersätta befintligt hus och begränsas till nuvarande byggnads längd och bredd med bestämmelse
om högsta totalthöjd på 9.00 meter. Dessutom förutsätter planen att fasaden ska
vara stående träpanel målad med faluröd slamfärg (f2) och taket ska vara sadeltak
eller brutet mansardtak med täckning i form av lertegel, plåt (helst falsad slätplåt)
eller sinuskorrugerade fibercementskivor alternativt shingeltak i mörkgrå ton (f1).
Dörrar och fönster ska vara i trä, om fönstren har spröjs ska det vara genomgående
spröjs. Syftet med planbestämmelserna är att behålla gårdsformen och gårdens karaktär i stort.
Ladugården - fastigheten Edsgatan 2:33
Ladugårdsbyggnaden är uppförd i två våningsplan med delvis inrett loft. Bottenplan är till största del murad och spritputsad medan övervåningen, liksom hela
östra änden, är klädd med stående faluröd panel. Taket är brutet och belagt med sinuskorrugerad eternit och har nio fönsterkupor. Takfoten liksom dörr- och fönsterfoder är svartmålade. Fönstren i bottenvåningen utgörs delvis av tätt spröjsade gjutjärnsfönster med vädringsluft, som i senare tid invändigt kompletterats med ett extrafönster i trä. Även övriga fönster i bottenvåningen har i huvudsak tät spröjsning.
Fönstren i kupor och i fasaden i övrigt är huvudsakligen fyrdelade eller sexdelade
2-luftsfönster i trä. Dörr- och fönsteröppningarna i den murade bottenvåningen är
lätt välvda med undantag för den västligaste delen där öppningarna är raka. De
välvda fönsteröppningarna har utskjutande, plåtklädda solbänkar, gjutna i betong.
Dörrar och portar är tillsynes av varierande ålder, klädda med enkelfasspont.

Stenmuren längs befintlig in- och utfart till ladugårdsbyggnaden

Invändigt består byggnaden till största del av två våningsplan, bortsett från östra
gavelsidan där byggnaden rymmer ytterligare våningsplan. I denna del finns även
trappa och hiss. Hela ladugården bär spår efter TV4:s tidigare verksamhet både vad
gäller planlösning och fast inredning.
Planförslag – skyddsbestämmelse
Den befintliga ladugårdsbyggnaden på Edsgatan 2:1 har ett kulturhistorisk värde
och ses som särskilt viktig för områdets karaktär 2 varför ett rivningsförbud fö2

Antikvarisk förundersökning – Värmlands Museum 2013
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reslås (q1) i planen. Bedömningen är att byggnaden har en ståndsmässig och ålderdomlig karaktär. De historiska spåren gör byggnaderna mer läsbara samtidigt
som det skänker mervärden till miljön. Därför ges byggnadens volym och takform skydd i detaljplanen (q2). I direkt anslutning till ladugårdsbyggnaden uppfördes en mindre putsad förrådsbyggnad med mur och körbro upp till loftet som bedöms vara särskilt viktigt för ladugårdskaraktären varför ett rivningsförbud föreslås (q3) i planen.
Kulturhistoriskt karaktärsdrag
Det kulturhistoriska värdet ligger i första hand i den samlade kulturmiljön och i
mindre grad i de enskilda objekten. Den enskilda byggnaden som ska behandlas
varsamt för en bibehållen ålderdomlig karaktär är ladugårdbyggnaden med den
tillhörande miljön. Det är samtidigt av vikt att ladugårdsbyggnaden används eftersom den annars riskerar att bli en överloppsbyggnad som står oanvänd i ett
område som i övrigt utvecklas.
Planförslag - varsamhetsbestämmelser
En varsamhetsbestämmelse har införts för att tydliggöra vad som gäller vid bygglovsprövning för ändringar av bebyggelsen, PBL 8:13. För att ladan ska kunna användas som bostadshus förutsätts, att loftgång längs norra fasaden mot gården
sticker ut med max 2.0 meter utanför byggrätten (f4) och att nya takkupor anordnas
(f3). För den kulturhistoriska byggnaden föreslås varsamhetsbestämmelse (k) beträffande fasader, färgsättningar, materialval, fönsterindelning och tak, samt att
byggnadernas särdrag särskilt ska beaktas vid ändring, om- och tillbyggnad.

Förslag på hur ladugårdsbyggnaden kan användas som lägenheter

Denna bestämmelse (k) föreskrivs för ladugårdbyggnaden i fastigheten Edsgatan
2:1. Generellt gäller att byggnad med varsamhetsbestämmelse vid alla förändringar
ska behandlas varsamt, så att dessa byggnadstekniska och kulturhistoriska värd
kvarstår. De karaktärsdrag och värden hos byggnaden som särskild ska beaktas vid
ändring och underhåll är följande:
•

Fasaden ska utformas med stående träpanel målad med faluröd slamfärg.

•

Sockelvåning ska vara spritputsad och vitmålad.

•

Fönster ska vara i trä med genomgående spröjs. Dessa ska vara målade vita ljusgrå.
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•

Dörrar och portar ska vara i trä och målade röda, svarta eller tjärade.

•

Taket ska vara i form av fibercementskivor, falsad plåt eller shingel i mörkgrå ton.

Ladugårdsbyggnad - befintlig

Ladugårdsbyggnad - förslag

Gårdsbildning norr om ladugårdsbyggnad
Fyra ekonomibyggnader av varierande ålder (ladugården, magasinet, vagnslidret
och vedboden) som står samlade runt ett gemensamt gårdstun mitt i planområdet
bildar ett gårdsrum.
Planförslag
Den äldre gårdsbildningen/gårdsmiljö med fyra ekonomibyggnader samlade runt
ett gemensamt gårdstun ska återskapas och förstärkas. Detta kan åstadkommas,
dels genom att ett nytt hus som ersätter vedboden byggs på samma plats och har
samma karaktär, och dels genom att gårdsytan behålls fri från ny bebyggelse, dvs.
utgörs ej av byggbar mark.
Utmed gårdens norra sida, på gränsen mellan gårdens yta och fastigheten Edsgatan
2:32 ska buskar eller häckar planteras på ett sätt som anpassas till gårdsmiljö. Staket ska undvikas för att de fyra byggnaderna som sluter sig kring gårdstunet inte
ska skiljas åt eller splittra den sammanhängande miljön.

Befintlig gårdsmiljö från väster

Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Det finns en smal gata för tillfart till befintliga bostäder och ladugårdsbyggnaden
som ansluter till Edsgatevägen. Trafikflödet är ca 1500 fordon/årsmedeldygn på
Edsgatevägen. Edsgatevägen försörjer befintlig bostadsbebyggelse inom Edsgatan
och Steffensminne.

Detaljplan för Stockfallet nordost

Planbeskrivning

17

Planförslag
Alla gator inom den nya bebyggelsen utgörs av lokalgator (LOKALGATA) och
ska stå i förbindelse med gång- och cykelvägnätet i området.

Planområdet med koppling till angränsande planer/utvecklingsområde

Bostadsbebyggelsen i det nya området beräknas alstra omkring 1000 bilrörelser per
dygn. Trafiken från exploateringsområde förutsätter att den leds till Edsgatevägen
genom en ny tillfartsväg i söder. Den nya tillfartsvägen skall utformas med ett vägområde som är 10 meter brett och får ca 6 % lutning. Anslutningen till Edsgatevägen grundar sig på en vägutredning som utförts av Ramböll AB 3. Vägutredningen
har bl.a. studerat väglutning, vilplan, trafiksäkerheten för gående och cyklister på
Klarälvsbanan, siktlinje osv.
I övrigt har lokalgatorna i detaljplanen (vägområdet) en bredd av 8 meter och ca 7
% lutning. Lokalgator inom planområdet kommer att delvis ha blandad trafik (bil
och gc). Gatornas sträckning i planförslaget anpassas efter terrängen i både höjd-

3

Vägutredning Ramböll AB Karlstad daterad 24-10-2014
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och sidled. Häckar längs lokalgator ska planteras minst 0,6 meter innanför fastighetsgräns för att inte växa ut i gatan.
Parkering löses på tomterna. Garage/carport skall placeras så att det finns möjlighet
att parkera framför.
Gång- och cykeltrafik
Det finns ingen befintlig gång- och cykelväg inom området idag. Planområdets
gröna stråk innehåller stigar och promenadvägar av olika dignitet som knyter samman områdets olika delar.

Cykelnät inom planområdet med koppling till Klarälvsbanan och Stockfallet

Planen omfattar den gamla landsvägen (den som fanns före Edsgatevägen) mellan
Stockfallet och Edsgatan. Vägen är inte framkomlig norrut och begränsas av ett
stängsel/mur i fastighetsgräns mot Edsgatan 2:32.
Utanför planområdet, längs Edsgatevägen finns Klarälvsbanan som sträcker sig vidare genom Kroppkärr mot centrum.

Detaljplan för Stockfallet nordost
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Planförslag
Ovan nämnda skogsvägar/gångstigar ligger kvar inom naturmark i planförslaget
och kan nyttjas som promenadstråk i området, betecknade med (gångstig) i
plankartan. Stigar avsedda för ridning kan finnas kvar inom planområdet under utbyggnadstiden.
Längs den nya tillfartsvägens södra sida anordnas en ca 3 meter bred separat gångoch cykelväg (gc-väg) parallellt med bilvägen på ett avstånd av minst 6 meter från
den nya vägen. Denna gång- och cykelväg kommer att ansluta till framtida bostadskvarter inom detaljplanen för Norra Stockfallet och den nya begravningsplatsen.
I förlängningen av Skymningsvägen, längs planområdets norra gräns planeras en
gångväg (gång) som knyter ihop befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande
begravningsplats. I planområdets norra och södra delar samt vid Edsgatans gård
ska gång- och cykelvägar bindas samman med Klarälvsbanan. Klarälvsbanan
kommer att vara en stor tillgång i den nya bebyggelsestrukturen. För ökad användbarhet bör den kompletteras med belysning framför allt i södra delen.
Gång- och cykelvägar tillsammans med gångstigar förbinder lokalgatorna inom de
olika bostadskvarteren, d.v.s. att de nya bostadsgrupperingarna sammanbinds med
gångstigar, gång- och cykelvägar och intilliggande natur.
I kommunens nu gällande parkeringsnorm saknas en norm för cykelparkeringar.
Karlstads kommun håller på att ta fram en ny parkeringsnorm. Om den nya parkeringsnormen som även innehåller cykelparkeringar har antagits för Karlstads
kommun så ska denna gälla. Inom kvartersmark ska cykelparkeringar anordnas och
ska i fråga om läge prioriteras framför bilparkeringar.
Kollektivtrafik
Värmlandstrafik trafikerar Edsgatevägen med vissa turer.
Planförslag
Karlstadbuss avser inte att i nuläget trafikera området. I framtiden när de östra bostadskvarteren inom planen för ”Norra Stockfallet” byggs ut och när begravningsplatsen nordväst om detta planområde tas i bruk, kan kollektivtrafikens linjesträckningar behöva ses över och om möjligt utökas västerrut längs den nya tillfartsvägen, på sådant sätt att målen i kommunens transportstrategi kan uppnås. För ökad
tillgänglighet till kollektivtrafik finns möjlighet till samordning med Värmlandstrafiks linjesträckning med hållplatser på Edsgatevägen.

Mark och geoteknik
Planområdet är till största delen obebyggd skogmark som används för natur- och
friluftsliv. Vissa delar av marken används idag som jordbruksmark.
Markhöjderna inom planerat bostadsområde varierar inom större delen av området
mellan ca +69.0 och +80.0 (höjd system RH 2000). Mot söder finns ett fastmarksområde där markhöjderna går upp mot +90.0 . I mitten av området går ett djupt
dike. Ett mindre dike finns delvis även mot höjdpartiet.
En geoteknisk fältundersökning 4 har utförts under 2014 omfattande CPT sondering, trycksondering, slagsondering, vingförsök, skruvprovtagning, kolvprovtagning och installation av grundvattenrör.
Planförslag
Stabilitet och sättning
Enlig den utförda utredningen och med hänsyn till områdets hållfasthet föreligger
inga stabilitetsproblem vid normala uppfyllnader (1 – 3 m). När det gäller sättning4

Geoteknisk undersökning – Ramböll AB daterad 9-05-2014
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ar erhålls på ca 2 – 3 cm vid uppfyllning med 1 – 3 m jord, varav ca 90 % av sättningarna uppkommer inom ca 1 – 2 månader.
Grundläggning
Med hänsyn till de geotekniska förhållandena har området översiktligt delats in i
tre områden med olika geotekniska förhållanden (område A, B och C).
Område A
Byggnader föreslås grundläggas på grundplatta på minst 0,2 m packad fyllning av
bergkrossmaterial. Byggnader utförs med dränerande och kapillärbrytande skikt
under golv och med dräneringsledningar runt byggnaderna.
Om byggnader grundläggs på mark där uppfyllning utförts rekommenderas att fyllningen ges en liggtid på 3 månader innan husbyggnation påbörjas. Med hänsyn till
de höga grundvattennivåerna inom området bör golvnivåer läggas en bit över nuvarande markyta i lågpunkterna inom det området (område A).
Område B
Byggnader föreslås grundläggas på grundplatta på minst 0,2 m packad fyllning av
bergkrossmaterial.
Byggnader utförs med dränerande och kapillärbrytande skikt under golv och med
dräneringsledningar runt byggnaderna. Undergrunden kan förutsättas ha hög tjälfarlighet.
Område C
Byggnader kan grundläggas genom plattgrundläggning på morän eller på plansprängt berg/bergkrossmaterial på berg.
Byggnader utförs med dränerande skikt under golv och med dräneringsledningar
runt byggnaderna. Vid morän kan undergrunden förutsättas vara något tjällyftande.

Översiktsbild med tolkning av geoteknik förhållande

Radon
I samband med den geotekniska undersökningen som tagits fram för planområdet
har radonmätningar i jord utförts. De utförda radonmätningarna utgörs av 7 punkter
i området och har utförts med mätinstrument Marcus 10. Fler punkter har utförts
där det ej varit möjlig att erhålla mätvärden p.g.a. högt grundvatten. Vid mätning i
punkterna 1 till 7 uppmättes radonvärden i jorden varierande mellan 0-5 kBq/m3
vilket gör att marken kan klassas som lågradonmark.
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Planförslag
Radonhalter ska i samband med bygglov säkerställas genom att förtäta provtagningspunkter inom plangränsen.
Dagvatten
Dagvattenetavrinning inom planområdet sker genom några diken som går samma i
ett kulverterat dike som korsar Gryningsvägen norr om planområdet. För planområdets norra del, dvs. fastigheterna Edsgatan 2:1 m.fl. har en flödesberäkning 5 utförts. Flödesberäkningen har utgått från dagens vattenflöde och med det tänkta bostadsområdet som planeras. Beräkningen visar att vid ett 10-års regn med 20 %
klimatfaktor uppstår ett volymmaximum om 430 m3 efter 20 minuter. Detta innebär
att flödet vid ett 10-års regn måste fördröjas i dagvattenmagasin eller motsvarande
av en total volym av 430 m3. Utformning av magasinen kan ske t.ex. genom magasin med vattenspegel (konstdamm), mindre magasin vid respektive fastighet eller
genom ett vanligt dagvattenmagasin ovan eller under jord.
Sammanfattning
Planförslag
Kommunens krav på exploatören är att inte öka dagvattenflödet som påskyndas
genom bebyggda och hårdgjorda ytor. Planen förutsätter att dagvattnet som tillkommer på grund av detaljplaneområdet måste magasineras och fördröjas tills erforderlig kapacitet finns i dagvattenledningen för att avleda vattnet.
I samband med detaljplanearbetet för fastigheterna Edsgatan 2:1 m.fl. har Ramböll
Sverige AB fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen 6 i områdena vid 10- årsregn, 10 min varaktighet och klimatfaktor 1.2 samt kontrollera flödet vid projekterad dagvattenledning dim. 500 som planeras i Gryningsvägen vid 10-års regn och
100-årsregn, 10 min varaktighet och klimatfaktor 1.2.
För fastigheten Edsgatan 2:1, 2:31 m.fl. förslås att dagvattenhantering sker genom
ett öppet dike (breddat dike)/dagvattenmagasin längs fastigheten Edsgatan 2:34 och
2:9 och ett utjämningsmagasin väster om ladugården, betecknat med (dagvatten) i
plankartan.
Vattnet från utjämningsmagasinet avleds till ett kombinerat fördröjningsmagasin
med dike i magasinsbotten och leds slutligen ut till Gryningsvägen där det ansluts
till en projekterad dagvattenledning med dim. 500 mm. Anslutningen till projekterad dagvattenledning sker med en dim. 400 mm betongledning med ca 6 promilles
lutning som stryper utflödet. Viss dämning kan därefter ske för att möjliggöra vattnets spridning i underliggande sandlager.
Vid 10-års flöde bedöms magasinen fyllas upp ca 0.5 m av magasinshöjden, dämning och strypning av flödet sker genom utloppet i botten på norra magasinet till en
anslutningspunkt som är belägen på projekterad dagvattenledning i Gryningsvägen.
Det södra lilla magasinet har beräknats till att vid denna nivå rymma ca 120 m3 vatten. Det norra stora magasinet (breddat dike) kommer vid 0.5 m nivån innehålla ca
310 m3.
Vid 100-års flöde bedöms magasinsvolymen inte räcka till därför planeras på magasinen, breddningsmöjligheter ut till Gryningsvägen. Maximalt vattendjup på utjämningsvolymen föreslås bli ca 1,0 meter och den sammanlagda ytan på diket och
magasinet blir ca 2400 m2 dvs. 1800 m2 för norra magasinet och 600 m2 för lilla
södra magasinet.
För resterande delar av planen dvs. södra och västra delarna av planområdet förslås
att dagvattnet infiltreras och avleds genom flödessvacka och utjämningsmagasin
inom naturmarken längs tillfartsvägen innan det leds vidare österut till befintligt
5
6

Flödesberäkning – Ramböll AB daterad 2014-04-30
Dagvattenutredning – Ramböll AB daterad 2014-07-10
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dike utmed Edsgatevägen, betecknad med (dagvatten och flödessvacka) i plankartan. Dessutom kan ytterligare åtgärder krävas utanför planområdet när området exploateras, exempel på andra åtgärder är att avleda höga flöden genom Gryningsvägen och att avleda dagvattnet från områden väster om det aktuella planområdet.
Magasinet/diket utförs med sandskikt alternativt med erosionsskydd i botten som
därmed ger möjlighet till vattnets spridning över den underliggande leran.
Gestaltning av utjämningsmagasin
Utjämningsmagasinets huvudfunktion är att fördröja vatten vid höga flöden i samband med större nederbörd. Detta innebär att under långa perioder kommer magasinet att vara helt torrt. Det är därför viktigt att det utformas så att det blir ett tilltalande inslag i landskapsbilden även under torrperioder, exempelvis kan utjämningsmagasin utformas med gräsklädd botten så att det i samband med nederbörd
kan användas som magasin och som parkyta under torra perioder. Eventuella träd
eller buskar inom dammens yta kan vara kvar.

Exempel på utformning av utjämningsmagasin

Gestaltning av öppet dike (breddat dike)
Befintligt dike i planområdes norra del som idag används för avledning av dagvatten föreslås utvidgas och fyllas med singel eller makadam. Det öppna diket förslås
att ha ca 130 meters längd, 12 meters toppbredd, 0.3 meters bottenbredd och 1 meters djup.

Principsektion för diket (breddat dike)

Dikets form ska gestaltas på ett sätt som anpassas till omgivande terräng och naturmiljö. För att få ett naturligt dike föreslås meandrande utformning. Det enklaste
sättet att återskapa ett meandrande dike och reducera hastigheten på vattnet är att
med jämna mellanrum lägga större stenar i dikes kanter.

Exempel på utformning av meandrande dike
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Det öppna diket ska vara gräsbeklätt och eventuellt förses med erosionsskydd i botten. Fördelen med öppna diken är att dagvattnet renas till viss del, hastigheten på
vattnet reduceras och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och
grönyta i området.
Extrema regn och flödesstråk
Planförslag
I det planerade dagvattensystemet saknas kapacitet för extrema regn. Dessa måste
därför avledas via flödesstråk på markytan till recipient. Markytor inom kvartersmark ska höjdsättas så att kraftiga regn kan ytavledas mot anvisad punkt vid fastighetsgräns.
Dräneringsvatten och dämningsnivå
Planförslag
Husgrundsdräneringar ska anslutas till dagvattenledning antingen genom självfall
(om detta är möjligt) eller genom lokal pumpning. Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå i förbindelsepunkten
beaktas. I normalfallet ligger dämningsnivån lika med gatans nivå utanför fastigheten, vilket innebär att dräneringen ska ligga över denna nivå. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dräneringsledningen ibland kan
stå dämd, måste dräneringsvattnet pumpas och dräneringsledningen förses med
backventil eller motsvarande.
Växtlighet och natur
Området består i huvudsak av skogsmark på mer eller mindre kuperad moränmark
med hällmarkstallskog och lövskogspartier samt av kulturmark med brukad åker
och vall. Längs med stenmuren som beskrivs under kulturmiljö växer en allé av
mycket grova lärkträd och björkar. Allén omfattas av generellt biotopskydd enligt
miljöbalken 7 kap. 11 §. Kring stenmuren växer även gott om hassel. I området
finns några höjdpartier med fina utblickar mot sjön Alstern.
Planförslag
Ett flertal träd som markerats i Länsstyrelsens inventering 7 av grova träd finns
inom planområdet. Dessa har tagits tillvara och skyddats i planförslaget dels genom
planbestämmelserna (n1) och (n2) och dels genom markanvändning (NATUR).
Enstaka träd längs gamla landsvägen kan komma att försvinna pga. framdagning av
den nya tillfartsvägen. Planen förutsätter att det kompenseras genom att plantera
nya träd och komplettera den befintliga allén som ligger direkt söder om tillfartsvägen, mellan tillkommande bostadskvarter och skoltomten.
Flera av de nya bostadskvarteren kommer att gränsa mot naturmark i form av skog
och det är viktigt att tillvarata kontakten med den omgivande naturen. Sammanhängande gröna stråk ska finnas i området. De gröna stråken ska även fungera som
kopplingar mellan olika naturområden och kommer att ha betydelse för människors
rekreation och som spridningskorridorer för djur och växter. Strategin för utbyggnaden av området bygger på att gröna stråk mellan de olika bostadskvarteren ska
bevaras och utvecklas.
Masshantering
Området är delvis kuperat och markhöjden varierar från ca +69.0 och +80.0 (höjd
system RH 2000). Mot väster finns ett mindre fastmarksområde där markhöjderna

7

GIS databas, värdefulla träd – Länsstyrelsens inventering av värdefulla träd
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går upp mot +90.0. Mindre omfattande plansprängningar kan krävas för gator och
bostadsbebyggelse.
Planförslag
Planområdet kommer att planeras så att massbalans uppnås inom respektive delområde. Vid nivåsättning av de olika områdena föreslås att gator, där så är möjligt, att
läggas strax under befintlig markyta. Detta innebär i sin tur att fyllning under
byggnader kan minimeras. Samtidigt kan befintliga nivåer i stor utsträckning behållas så att massförflyttningar minimeras. Ambitionen att uppnå massbalans i projektet bedöms inte vara så svårt med tanke på att planen förutsätter att vägar och
bebyggelse anpassar så långt som möjligt efter landskapet och terrängen. Markarbete, schaktning och ev. massförflyttning som utförs i samband med utförande av
det planerade dagvattenmagasinet (norra dagvattenmagasinet) ska göras med hänsynstagande till vad som beskrivits under avsnittet ”Störningar – markförorening”
Strandskydd
Det generella strandskyddet i Sverige är 100 meter. En liten del av planområdet i
öster, längs Morgonvägens västra sida berörs av strandskyddet från sjön Alstern.
Planförslag
Strandskyddet upphävs inom en del av planområdet (a).
Skäl för att upphäva strandskyddet är att:
• det aktuella strandskyddsområdet är beläget på redan ianspråktagen privat
tomtmark
• det aktuella området är avskuret från stranden av Edsgatevägen och Morgonvägen och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv
• det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse i form av förtätning av befintlig bebyggelse som inte kan ske
utanför området

Tekniska system
VA ledningar
VA-nätet inom planområdet är idag inte färdigtutbyggt. Inom området finns en
gemensamhetsanläggning för avlopp för fastigheterna Edsgatan 2:31 och 2:32
(Edsgatan Ga:4).
Karlstads kommun har redan börjat med utbyggnad av det kommunala VA-nätet
till Edsgatan. Utbygganden är indelad i två etapper:
Etapp 1: som innebär överföringsledningar från Stormyrsgatan längs Edsgatevägen
fram till Kvällsvägen är färdigutbyggd.
Etapp 2 : som innebär framdragning av VA-ledningar inom befintlig bebyggelse
inom Edsgatan och Steffensminne pågår och beräknas vara klar hösten 2015. Utbyggnaden av etapp 2 omfattar också anslutningspunkter till aktuellt planområde.
Planförslag
Den nya bebyggelsen ska införlivas i teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsområde för dag-, spill- och dricksvatten. Detta innebär att i samband med
genomförande av planen kommer gemensamhetsanläggningen Ga:4 att upphävas
och ersättas med det kommunala vatten- och avloppsystemet.
För de planerade bostadshusen (beroende på hustyp och placering) som ligger lägre
än föreslagen lokalgata ska spillvatten och/eller dagvatten måste pumpas för att nå
anslutning till befintlig ledning i gatan, på plankartan betecknat med (b).
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Värme
Fjärrvärme är inte utbyggt i området.
Planförslag
Området finns inte med i Karlstads Energis utbyggnadsplaner för fjärrvärme. Ny
bebyggelse kommer att värmas upp genom förnyelsebar energi exempelvis bergvärme, solvärme och/eller andra alternativa energikällor.
Om tillkommande bostadsbebyggelse planeras att uppvärmas med bergvärme så
ska exploatören i ett tidigt skede utreda möjligheterna och förutsättningarna att använda bergvärme. Uppvärmning med bergvärme ska anmälas och samrådas i tidigt
skede med miljöförvaltningen.
Stadsnät
Stadsnät är inte utbyggt i området.
Planförslag
Karlstads stadsnät avser att bygga ut sitt nät till Edsgatan.
Avfallshantering
Planförslag
Avfallshanteringen inom området är avsedd att hanteras inom kvartersmark. Om
det i framtiden uppstår ett behov av en allmän återvinningsstation föreslås den lokaliseras till den planerade tillfartsvägen i anslutning till närbutiken, där många
människor passerar (E1). Det ska vara ett avstånd av ca 60 meter (p4) mellan återvinningsstation och skolbyggnad.
Elförsörjning
Idag försörjs planområdet av Fortum Distributions AB. Det finns redan en transformatorstation inom planområdet, direkt söder om ladugårdsbyggnaden.
Planförslag
Fortum Distributions AB avser att försörja planområdet med elenergi. Planförslaget
har bekräftat den befintliga transformationen (E2) och föreslår också ett extra läge i
sydvästra delen av planområdet (E2)
Telekommunikation
Inom området i närheten till ladugårdsbygganden arrenderar TeliaSonera Mobile
Networks AB mark på fastigheten Edsgatan 2:1 för en mobil teleanläggning. Anläggningen består av ett 42 m högt torn och en teknikbod. Till anläggningen finns
en underjordisk optofiberkabel som ansluter teleanläggningen till övrigt elektroniskt kommunikationsnät. I anslutning till ladugårdsbygganden är ledningsrätt
aktnr. 1780-96/13 upplåten för teleoptofiberkabel. Ledningsrätten belastar bl.a. fastigheterna Edsgatan 2:20 och 2:33.
Planförslag
Fastighetsägaren, Edsgatan AB har i samband med planarbete sagt upp arrendeavtalet med syfte att området frigörs och planläggs för bostäder. Det är därför teleanläggningen kommer att försvinna från planområdet.
I samband med planarbete ”innan antagande” har kommunen tillsammans med Telia Mobil Networks AB diskuterat omplacering av teleanläggningen. Utanför
planområdet, på fastigheten Höja 1:5 har kommunen föreslagit ett nytt läge för
mobilteleanläggning som bedöms vara ett hållbart läge utifrån tillkommande förutsättning och framtida planering för området som helhet. Det förslagna läget kommer att ligga mittemellan kraftledningen och befintliga bostäder på Edsgatan på ett
avstånd av ca 90 meter från närmaste bostadshus respektive kraftledningen. En ex-
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akt plats för telemobilanläggningen och slutlig bedömning får prövas separat i en
bygglovansökan.
Den befintliga ledningsrätten, aktnr. 1780-96/13 är inom kvartersmark bekräftad
genom ett u-område
Telekablar
Telia Sonera Skanova AB har flera markförlagda telekablar inom planområdet
framför allt i anslutning till eller/och runtomkring ladugårdsbyggnaden.
Planförslag
Önskemålet är att så långt som möjligt behålla befintliga telekablar i nuvarande
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Förslaget bedöms inte medföra någon risk för översvämning, inte heller försämring
av luftkvalitén.
Markföroreningar
Fastigheten Edsgatan 2:32 ligger utanför planområdet och gränsar till det aktuella
området i nordöstra delen. Enligt en inventering som utförts av Länsstyrelsen (20
oktober 2010 reviderad 30 november 2010) drevs en handelsträdgård på fastigheten
Edsgatan 2:32 på 1927. Verksamheten var troligen endast i drift under en kortare
del av perioden. Verksamheten lades troligen ner redan på 1940-talet ”Enligt muntliga uppgifter från fastighetsägare”. En exakt lokalisering av handelsträdgården är
dock okänd. Eftersom verksamheten troligen endast var i drift under en kortare del
av perioden placeras objektet i riskklass 3 (måttlig risk).
Enligt erfarenheter från inventeringen av branschen så var det vanligt att herrgårdar
hade en odling av köksväxter och blommor vilket fungerade som en handelsträdgård. Odlingarna var då ofta i anslutning till huvudbyggnaden. Branchtypiska föroreningar är förknippade med bekämpningsmedel. Information kring bekämpningsmedelsanvändning på det objektet saknas och föroreningsnivån är därför
okänd.
Planförslag
Med anledning av handelsträdgården som bedrivits på fastigheten Edsgatan 2:32
föreslår planen att markarbeten och masshantering inom den del av aktuellt planområdet som gränsar till fastigheten Edsgaten 3:32 ska föregås av undersökning i
form av jordprovtagning. Detta är för att säkerställa eventuella risker för spridning
av förorening från den närliggande fastigheten Edsgatan 2:32. Masshantering
kommuniceras med miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, för att avgöra
behovet av eventuella åtgärder.
Vattenkvalitet - MKN vatten
Sjön Alstern utgör ett av de mest näringsrika vattensystemen i Värmland och bedöms inte uppnå god status enligt den klassning som har gjorts utifrån vattendirektivet.
Alstern som är recipient för dagvatten ifrån område bl.a. exploateringsområdet har
enligt miljökvalitetsnormen (4 kap 9 §) följande status:
•

Måttlig ekologisk status (2009) pga. övergödning och god ekologisk status
förväntas uppnås 2021

•

God kemisk status (exkl. kvicksilver) och förväntas bibehålla detta år 2015
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Alsterns kemiska- och ekologiska status bedöms att påverkas framför allt av kvicksilver, kväve och fosfor som uppkommer från berggrunden, miljögifter (näringsämnen och övergödning) från åkermark i samband med regnvatten, via luft som
kommer från europiska vägar och vägvatten.
Planförslag
Planen ställer krav på exploatören att inte öka dagvattenflödet till det befintliga
dagvattensystemet genom att en uppskattning på volymen som ska fördröjas har
tagits fram i samband med planarbetet. Detta medför att det ökade dagvattenflödet
måste fördröjas och infiltreras lokalt innan det släpps ut i recipienten - Alstern. Lokalt omhändertagande innebär i och för sig att en del av vattnet kommer att infiltreras i marken vilket medför en förbättring av utsläppet. (I övrigt se konsekvenser av
planförslaget under rubriken MKN vattenkonsekvenser)
Kraftledningar
Planområdet berörs i söder av en 145 kV kraftledning i väst-östlig riktning och i
väster av en 10 kV kraftledning i nord-sydlig riktning. Ledningarna är tryggade av
ledningsrätt och har en ledningsgata på 30 meter respektive 10 meter bredd.
Planförslag
Planförslaget tillåter inte bebyggelse inom 50 meter från 145 kV kraftledning respektive 15 meter från 10 kV kraftledning, dock tillåts uppförande av parkeringshus och uthus/garage närmare.
Lokalgatan/anslutningsvägen som passerar kraftledningsgatan bedöms inte att
kräva en upphöjning av kraftledningen. Avstånd från vägen till närmaste stolpe ska
uppgå till minst 10 m vilket gäller både 145 kV-ledningen och 10 kV-ledningen.
Trafiksäkerhet
Klarälvsbanan är en viktig gång- och cykelväg med många oskyddade trafikanter i
form av fotgängare, cyklister, inlinesåkare, rullskidåkare etc. Hastigheterna kan bli
höga och korsande trafik medför risk för olyckor.
Planförslag
Den nya vägen/tillfartsvägen kommer att korsa Klarälvsbanan vilket innebär en
olycksrisk. Passagen med bilar ska åtgärdas och utformas för att skydda fotgängare
och cyklister.
Trafikbuller
Planområdet ligger 90-110 meter från Edsgatevägen och kommer inte nämnvärt att
påverkas av buller därifrån. För bedömning av bullerpåverkan har under planarbetet en trafikbullerbedömning gjorts8.
Planförslag
Ny bebyggelse ska placeras på ett sätt som klarar riktvärde för ekvivalent nivå 55
dBA respektive max ljudnivå 70 dBA. Planen förutsätter att avståndet från den nya
vägen (tillfartsvägen) till närmaste ny byggnad ska vara minst 25 m från vägmitt.
Beräknat antal fordon per dygn på tillfartsvägen är ca 2000 f/d. Trafikberäkning
har utförts med hänsynstagande till trafiken som kan komma från den aktuella planen (1000 f/d) och tillkommande exploateringsområde (1000 f/d) inom planerna
för ny begravningsplats och Norra Stockfallet.
Jämställdhet
Idag saknar området närbutik, skola och service.
Planförslag

8

PM trafikbullerutredning daterad 204-03-00 Karlstads kommun - Stadsbyggandsförvaltningen
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Planen omfattar både gång- och cykelvägar och gamla gångstigar som är positivt ur
jämställdhetsperspektiv. Dessutom föreslår planen en särskild markyta för närbutik
och skola/förskola vilket gör att boende kan få ett fungerande vardag.
Barnperspektiv
Området saknar lekplatser och förskola/skola. Närmaste skola/förskola ligger på
Stockfallet och Kronoparken. Det är särskilt viktigt att där det planeras för bostäder
bör barn själva kunna ta sig till och från skolan.
Planförslag
Inom exploateringsområdets södra del med närheten till naturen finns möjlighet för
en skola/förskola. Planen förutsätter också att det ska finnas lekplats inom både
kvartersmark och naturmark. Lekplatser och förskolan har placerats med hänsyntagande till att barn kan ta sig t.ex. till och från skola och lekplatser själva.
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Genomförande
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen

Lantmäterimyndigheten
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Miljöförvaltningen
Exploatören

Detaljplanearbete, bygglov och
bygganmälan, grundkarta, nybyggnadskarta
Fastighetsbildning.
Upprätta exploateringsavtal med
exploatören, upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten och
dagvatten, ombyggnader inom
allmän plats.
Anläggande av allmän gatumark,
VA-anläggning, öppen dagvattenanläggning samt byggande och
iordningsställande inom allmän
plats
Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken
Exploatering inom kvartersmark,
exploateringsbidrag och ombyggnader inom allmän plats enligt
exploateringsavtal.

Huvudmannaskap för allmän plats
Karlstads kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats (allmänna gator, park- och naturmark, dagvattenmagasin) inom planområdet.
Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och Edsgatans fastigheter AB.
Exploateringsavtal/genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och framtida exploatör i syfte att i detalj reglera parternas åtaganden och skyldigheter i
samband med exploateringens genomförande.
Anmälan och tillstånd
Anmälan ska göras till miljönämnden för att bedriva förskola, skola eller fritidshem.
Ansvar för anmälan eller tillstånd enligt nedan ligger hos den som ansvarar för respektive verksamhet.
Eventuell schakt i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska
anmälas till miljönämnden innan schaktning inom områden påbörjas.
I dagsläget finns misstanke om eventuella föroreningar i bäckens sediment som kan
komma från gödsel och/eller bekämpningsmedel som använts i samband med odlingar.
Med anledning av en handelsträdgård som bedrivits på fastigheten Edsgatan 2:32
på 1927-talet ska markarbeten och masshantering inom den del av aktuellt planområdet som gränsar till fastigheten Edsgaten 3:32 föregås undersökning i form av
jordprovtagning. Masshantering kommuniceras med miljöförvaltningen, som är
tillsynsmyndighet, för att avgöra behovet av eventuella åtgärder.
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Vid utförande av anläggningar för fördröjning av dagvatten, utjämning av flöden
eller avskiljning av föroreningar så skall detta anmälas till miljönämnden såsom
tillsynsmyndighet. Eventuella påträffade föroreningar ska rapporteras till miljöförvaltningen enligt miljöbalken.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Planen innebär att nya fastigheter ska bildas inom kvartersmark. Kommunen ansöker om fastighetsbildning gällande kommande exploateringsfastigheter. I övrigt ansöker respektive exploatör om eventuell ytterligare fastighetsbildning.
Vid fastighetsbildning av bostadsmark är det viktigt att beakta anslutningspunkter
till VA samt ytavledningspunkter för dagvatten och extremregn. Gemensamhetsanläggning eller servitut kan bli aktuellt beroende på hur fastighetsbildning görs.
Inom u-områden bildas ledningsrätt för underjordiska ledningar.

Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att
utökas och omfatta planområdet.
Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Nya gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och servitut kan behöva bildas
inom kvartersmark för va-ledningar, dagvattenhantering, gator, eller liknande.
Ledningsrätt för optokabel aktnr. 1780-96/13 inom kvartersmark är bekräftat och
omfattas av u-område.
Gemensamhetsanläggning (Edsgatan Ga:4) för avlopp för fastigheterna Edsgatan
2:31 och 2:32 upphävs och ersättas med det kommunala va-nätet.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella planområdet ska finansieras av exploateringens intäkter.
Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör.
Allmänna anläggningar som är till nytta för flera detaljplaneområden och/eller för
kommunens invånare i stort kan finansieras dels med intäkter i de olika områdena,
dels med skattemedel.
Avgifter
Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov för byggande enligt detaljplan.
Avgift för bygglov tas ut enligt, vid aktuell tidpunkt, gällande taxa.
Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut, enligt vid aktuell
tidpunkt, gällande taxa.

Tekniska frågor
Schaktmassor
Naturområden inom planområdet får inte användas för upplag av schaktmassor eller annat material, vare sig permanent eller tillfälligt.
Masshantering
Exploatören ansvarar för omhändertagande av de eventuella massorna som kan bli
över efter plansprängningar i området och ansvarar för att omhändertagandet av
dessa följer gällande lagstiftning. En mellanlagring av massor kan beroende på omfattningen vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken till miljönämnden eller till-
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ståndspliktigt till länsstyrelsen. En mellanlagring får inte ske längre än ett år innan
skaffning och tre år innan återvinning/behandling om det inte betraktas som deponi.
Tillfälliga massor, såsom sprängsten, ska läggas upp på ett sådant sätt att ytavrinning kan kontrolleras. Vid eventuellt påträffande av svavelkis ska lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra försurning.
Masshantering efter provtagning kommuniceras med miljöförvaltningen, som är
tillsynsmyndighet, för att avgöra behovet av eventuella åtgärder. Eventuella påträffade föroreningar i jordmassor ska rapporteras till miljöförvaltningen enligt miljöbalken.
Bergvärme
Uppvärmning med hjälp av bergvärme ska samrådas och anmälas till miljönämnden.
Dagvatten
Dagvattnet som tillkommer på grund av detaljplaneområdet måste fördröjas och
magasineras tills erforderlig kapacitet finns i dagvattenledningen för att avleda
vattnet.
Fördröjning och magasinering planeras ske genom ett öppet dike och ett utjämningsmagasin inom planområdet. Mellan diket och magasinet, inom kvartersmark
läggs dagvattenledningar så att magasinet och diket kan kommunicera. Detta ska
ske i samråd med VA-enheten på teknik- och fastighetsförvaltningen.
VSD-ledningar samt dagvattenanläggning
Kommunen bygger ut den allmänna VA-anläggningen i området, inklusive en öppen dagvattenanläggning inom allmän platsmark.
En ytavledningspunkt ska anges per fastighet, dit marken inom fastigheten ska luta
för avledning av dagvatten och extremregn.
Kraftledning
Kommunen ansvarar för höjning av befintlig kraftledning och/eller flyttning av befintlig stolpe vid anslutning till Edsgatevägen om det behövs.
Vid arbete under eller vid Fortums ledningar måste Fortum driftcentral i Karlstad
kontaktas i god tid.
Optofotokabel
Kommunen ansvarar för nödvändiga skyddsåtgärder för optofotokabel/ledningsrätten som berör väganslutning till Edsgatevägen om det behövs. Exploatören ansvarar för skyddsåtgärder för optofotokabel/ledningsrätten som ligger
längs ladugårdsbyggnaden på fastigheten Edsgatan 2:33 om det behövs.
Vid undanflyttningsåtgärder eller/och flyttning av telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätts att den parten som initierar åtgärden bekostar den.
Vid arbete under eller vid optofotokabelledningar måste TeliaSonera Skanova AB
och TeliaSonera Mobile Networks AB mark kontaktas i god tid.
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Konsekvenser av planförslaget
Behovsbedömning gjordes den 2 april 2014. Slutsatsen blev att ett genomförande
av planen inte kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4
kap, 34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan
ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt ska behandlas: utreda
dagvattenhantering med hänsyn till MKN vatten och radonhalter.
Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur,
kulturmiljö samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre strategierna som följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på tillgänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst
handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi.
Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.
Miljökonsekvenser
Exploateringen i området sker i naturlig skogsmark. Planen tar i anspråk omkring
två hektar gammal, ur natur- och friluftslivssynpunkt värdefull hällmarkstallskog.
Konsekvenserna för naturmiljön blir att en del av träden inom planområdet försvinner. Avverkning för vägar och byggnader kommer att ske. Topografin kommer
att förändras även om planen föreskriver god anpassning till de naturliga förhållandena. Inom området kommer ett grönt stråk med naturmark och gamla gångstigar
att bevaras. Denna natur hänger samman med omgivande gröna stråk. De boende i
området kommer att ha fortsatt god tillgänglighet till rekreationsområden.
Avståndet från planområdet till Karlstads centrum är ca 10 km, vilket medför att
utbyggd kollektivtrafik och bra cykelvägar är nödvändiga. Byggande av bostäder i
anslutning till Edsgatan med koppling till befintliga Klarälvsbanan, innebär möjligheter för ett effektivt och resurssnålt kommunikationssätt.
MKN vatten konsekvenser
Exploateringens påverkan på avrinningsområdet och recipienten bedöms inte medföra några konsekvenser av betydelse för vattenkvaliteten d.s.k. MKN vatten. Det
som kan påverka recipientens kemiska- och ekologoska status är inkommande dagvattnet från avrinningsområde som ev. innehåller kvicksilver, fosfor, kväve osv.
Kvicksilver från takplåt och parkeringsytor bedöms inte uppkomma med dagvattnet från exploateringsområdet pga. att man inte längre använder kvicksilver som
byggmaterial ”enligt klassificering av dagvatten behöver inte dagvatten ifrån småhusbebyggelse och dess lokalgator renas”. Exploateringen förutsätter även att de
nya planerade bostäder ska anslutas till det kommunala va-nätet. Dessutom innebär planförslaget delvis ianspråktagande av jordbruksmark för byggnation vilket
medför mindre utsläpp av övergödning/näringsämne (fosfor, kväve osv.). Dagvattenflödet ut från området får enligt kommunens VA-enhet inte överstiga de teoretiskt beräknade befintliga flödena vilket ställer kravet på omhändertagande av dagvattnet ”föroreningsbelastningen bedöms kunna upptas genom ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis i form av fördröjningar eller infiltration
inom exploateringsområde”.
Därför bedöms inte MKN vatten försämras i samband med genomförande av projektet utan snarare att det skulle kunna förbättras.
Landskapsbild/stadsbild konsekvenser
Genom att programförslaget tar i anspråk den öppna marken söder och norr om ladugårdsbyggnaden blir konsekvenserna för naturmiljön att det öppna landskapet
som finns inom planområdet försvinner till förmån för ny bostadsbebyggelse. Ytan
utmed ladugårdsbygganden och Edsgatans gård med sina naturvärden kommer i
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stor utsträckning att bevaras genom att bebyggelsen placeras in med stor hänsyn
och så små ingrepp i vegetationen som möjligt. Utformning, placering och gestaltning av den förslagna bostadsbebyggelsen ska göras med hänsyn till landskapsoch stadsbilden. Ny bebyggelse föreslås att läggas med behörigt avstånd till den
befintliga anläggningen och anpassas både sett till ut- och inblickar, volymer och
material på ett sådant sätt att den ursprungliga gårdens sammansättning och tidigare status förblir synlig.
Sociala konsekvenser
Mångsidighet och flexibilitet ger förutsättningar för att kunna möta människors
olika krav på boende. Planförslaget innebär att en del av skogmarken och jordbruksmarken kommer att ersättas med bostäder vilket medför nya upplåtelseformer
av markanvändning. Detta gör att människor kan bo kvar i området även om livssituationen förändras då de behöver större eller mindre hem. Bättre fysiska kopplingar mellan planområdet och omgivande bostäder och naturen ökar det sociala utbytet och minskar barriärerna. Det kommer att finnas människor i området under dagtid, vilket är positivt för det sociala livet.
Ekonomiska konsekvenser
Exploateringen innebär ett tillskott av ca 240 hushåll, troligen en stor andel barnfamiljer. Det bidrar till att behovet av förskoleplatser och skolor inom denna del av
kommunen ökar.
Projektet kommer inte långsiktigt att innebära några negativa ekonomiska konsekvenser för den kommunala ekonomin. Samhällsekonomiskt är det bra att bygga
där det redan finns infrastruktur såsom vägar och VA. Kostnaderna bedöms i huvudsak täckas av gällande anslutningsavgifter.
Kulturmiljökonsekvenser
Bakgrunden till konsekvensbeskrivningen är den förut beskrivna förändringen där
ett hus revs och ersätts med ny byggnad. En positiv konsekvens för kulturmiljön är
det bättre skydd planen ger ladugårdsbyggnaden med tillhörande förråd och stenmur och den gamla landsvägen med tillhörande stenmur och allé.
Trafikkonsekvenser
Dagens trafikmängd på Edsgatan i det aktuella avsnittet bedöms uppgå till ca 1500
fordon per årsmedeldygn. Det gäller i en punkt strax öster om planområdet. Trafikalstringen från ett nytt bostadsområde beräknas utifrån antal hushåll eller bruttoarea
(BTA). Ett genomförande av planförslaget innebär att området kan få bebyggas
med ca 240 bostäder. En grov uppskattning av trafikalstringen från det nya området ger max 1000 fordon per årsmedeldygn. Den tillkommande trafiken från det
nya området bedöms inte påverka Edsgatevägen nämnvärt.
Barnomsorgskonsekvenser
Ett genomförande av planen innebär att behovet av platser inom förskolan ökar.
För att undvika tröskeleffekter är det av stor vikt att den planerade förskolan inom
planområdet förverkligas.
Tillgänglighet och trygghet
Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i och kring sin bostad och i staden utan att uppleva sociala eller fysiska begränsningar. Ett område där det finns människor och
”ögon” som ser vad som händer upplevs oftast tryggare än ett folktomt område. Utformning av allmänna platser och gång- och cykelvägar ska göras så att överblickbarhet och trygghet, tillsammans med skönhet och trivsel, blir så stor som möjligt.

