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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
Inledning 
Planförslaget har upprättats med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900 SFS 2014:900), vilket innebär att samrådet följs av granskningsförfa-
rande.  

Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under granskningen samt kommunens ställningstagande till dessa. Om en detalj-
plan föregåtts av ett planprogram förs eventuella kvarstående synpunkter vidare in i 
detaljplaneskedet. 

Planprocessen   
Förslag till detaljplan för Träffen 1, enligt PBL (2010:900), har varit på samråd un-
der tiden 27 mars – 2 maj 2017. Innan och under samrådsskedet hölls ett informat-
ionsmöte och ett samrådsmöte för boenden i närområdet, på Norrstrandskolan den 
7 december 2016 samt i Samhällsbyggnadshuset den 11 april 2017. Minnesanteck-
ningar bifogas i samrådsredogörelsen.  

Efter samrådet reviderades planhandlingarna (enligt vad som beskrivs i samrådsre-
dogörelsen 2017-11-23). Planförslaget ställdes sedan ut på granskning från 27 no-
vember - 20 december 2017.  

Efter granskningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta 
granskningsutlåtande. Under både samrådet och granskningen har planen skickats 
till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighets-
förteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stads-
byggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset (Karlstadsrummet) och på kommunens 
hemsida.  

 

Sammanfattning och ställningstagande  
Totalt har nio yttranden inkommit under granskningstiden, varav 2 stycken är utan er-
inringar eller av upplysningskaraktär.  En avvägning har gjorts mellan olika enskilda 
och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad bedömning. Stadsbyggnads-
förvaltningen anser därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt plan- och 
bygglagens 5 kap 27 §.  

Inkomna synpunkter föranleder endast mindre ändringar av planförslaget inför anta-
gandet, se nedan. Ändringarna och kompletteringarna i planen efter granskningen på-
verkar inte planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behö-
ver ställas ut för granskning på nytt. Det finns kvarstående synpunkter på förslaget 
från samrådet som inte har tillgodosetts inför antagandet. 

 

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

• Plankartan kompletteras med en bullerbestämmelse för utevistelseplatsen. 

• Plankartan kompletteras med planbestämmelse som villkorar startbesked 
kopplat till hantering av markföroreningar. 

• Planbeskrivningen förtydligas kring markföroreningar.  
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Kvarstående synpunkter  
Det finns kvarstående synpunkter efter samråd och granskning. Kvarstående syn-
punkter handlar om att föreslagen byggnad inte anses passa in i området med sin höjd 
och påverkar befintlig bebyggelse med framförallt skuggbildning och insyn.  

Förutom ovanstående så framgår även oro att parkeringsplatserna är för få i förhål-
lande till föreslagen byggnad, att fastighetsvärdet för befintliga fastigheter sjunker, att 
tekniska dagvattenlösningar bör regleras i plankartan samt att framtaget skissmaterial 
med mera representerar inte verkliga förhållanden i området.  

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het.  

Privatperson (boende på Torsbygatan) 

Privatperson (boende på Älvrosgatan) 

Karlstads El och Stadsnät  

Kultur- och fritidsnämnden  

Sakägare och övriga boenden i närområdet (enligt med yttrandet bifogat namnlista) 

Trafikverket  

Miljöförvaltningen  

Länsstyrelsen  

Privatperson (Boende på Alstersgatan) 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler bostäder i Karlstad. 
Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan, Träffen 1 m 
fl inom Norrstrand. 

 
Trafikverket   
Ärendet berör endast indirekt statlig infrastruktur med Värmlandsbanan cirka 300 me-
ter från planområdet och väg 236 cirka 200 meter. Då planen avser bostadsändamål är 
bullerfrågan väsentlig att klara ut och en god boendemiljö behöver kunna uppnås. Bul-
lerberäkningen anger att buller endast genereras från angränsande kommunalt gatunät 
och kommunen gör bedömningen att inget buller som påverkar planområdet härrör 
från väg 236 eller Värmlandsbanan. Trafikverket har, under förutsättning att buller-
problematik som härrör från statlig väg/järnväg inte föreligger, inget att erinra. 

 

Kommunala remissinstanser 
Miljöförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för bostads-
bebyggelse för fastigheten Träffen 1. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig 
över förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade 
miljönämnden ett antal synpunkter. De flesta av dessa har beaktats. Miljönämnden 
vill dock trycka extra på följande punkter: 
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Förorenad mark 

Planområdet bör utredas mer för att få en bättre bild över markföroreningar och för 
att kunna avgöra omfattningen av de avhjälpande åtgärder som krävs innan bygg-
start. Mark för bostadsändamål ska uppfylla riktlinjer för känslig markanvändning. 

I samrådet kom nya uppgifter fram om att en smörjbrygga kan ha funnits på baksi-
dan av dåtida bensinstation (norra delen av fastigheten). Detta betyder med stor 
sannolikhet att marken är förorenad på denna plats. I den utförda markundersök-
ningen har inga prover tagits i norra delen. I markundersökning som gjorts har 
markprover tagits på mellan en och två meters djup. Vanligt är att prover tas ner till 
fyra meter, vilket ger en mer omfattande och grundligare markutredning. Grundvat-
tenprov har inte heller gjorts vilket bör göras innan byggande påbörjas. Miljö-
nämnden/förvaltningen har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras kring markföroreningar. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Kvarstående synpunkter från samrådet 

I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter om gestaltning, visualisering samt bul-
ler. I granskningsskedet kvarstår synpunkter om buller gällande uteplatsen samt till-
kommande synpunkt gällande markundersökning med avseende på förorenad mark. 

Buller 

Kommunen föreslår genom planbestämmelse på plankartan att en del av kvartersmar-
ken (BC) ska utformas för utevistelse. Enligt de bullerkarteringar som bifogats plan-
handlingarna så framgår det att denna plats endast kan utföras och uppnå riktvärdena 
ekvivalent 50 dBA och max 70 dBA för buller i förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader under förutsättning att den skärmas av med bullerskärmar. 

Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande om att bullerförordningen ska 
tillämpas först vid bygglov är felaktigt. I förordningens 1§ anges det att bestämmel-
serna i 3-8§§ ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked. Enligt Bo-
verket är förordningen inte tillämplig för bygglov som ska prövas inom en detaljplan. I 
detaljplaner ska markens lämplighet för bebyggelse, bland annat när det gäller buller-
frågan, redan vara prövad och den byggrätt som planen medger gäller. I föreslagen de-
taljplan för Träffen har bullerutredningar gjorts och därmed är bullerfrågan redan prö-
vad. 

Då kommunen angett på plankartan att en gemensam uteplats ska uppföras så ska rikt-
värdena för buller klaras. Eftersom bullerskärmar är en förutsättning för att uppfylla de 
riktvärden som anges i förordningen så anser Länsstyrelsen att detta måste införas som 
en planbestämmelse på plankartan. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med en bullerbestämmelse för utevistelseplat-
sen. 

Förorenad mark 

Inom planområdet har en provtagning genomförts. Länsstyrelsen anser att det inte uti-
från resultatet går att dra någon slutsats av föroreningssituationen. Detta eftersom det 
saknas en beskrivning av hur provpunkterna valts ut samt att provtagningen inte ver-
kar vara utförd i enlighet med den standard som finns för marktekniska undersökning-
ar. Av beskrivningen att döma går det dock att dra slutsatsen kring att det finns fyll-
nadsmassor inom området och därmed risk för föroreningar. 

Länsstyrelsen anser att föroreningssituationen ska vara klarlagd innan planen antas 
och att provtagningarna bör vara utförda i enlighet med standarden. 
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Kommentar: Enligt konsultens utlåtande så följer provtagningarna Naturvårdsver-
kets vägledningsmaterial om provtagning i förorenade områden där tonvikten 
läggs på dokumentation om varför, hur och var provtagning har utförts. Samtliga 
analyser är därefter utförda på ackrediterat laboratorium för att slippa den osä-
kerhetsfaktor som kan förekomma med fältinstrument. Analysparametrar är valda 
efter branschspecifika föroreningar där Alifater/Aromater, metaller och PAH är 
vanligt förekommande föroreningar på platser där mackar har funnits.  

Beskrivning om hur provpunkterna valts ut finns att utläsa i den historiska invente-
ringen daterad 2016-12-14 (bilaga 1 till Rapport markprovtagning Kv. Träffen 1) 
där man sökt efter dokumentation om tidigare verksamheter och deras placering 
på fastigheten ringades ett område beläget runt den nuvarande bebyggelsen in som 
mest sannolikt att hitta eventuella föroreningar på. Enligt konsultens utlåtande så 
är området som är beläget under nuvarande hus som är mest intressant, men av 
praktiska skäl var det inte genomförbart att provta där. Om rivning av nu befintligt 
hus blir aktuell är det att rekommendera ytterligare provtagning i området under 
platta för att säkrare avgränsa eventuell utbredning både i horisontal- som i 
djupled, gärna i form av provgrop för att få en bättre överblick av eventuella lager 
och äldre installationer. 

Då det under samrådet har framkommit uppgifter från boenden i närområdet om 
att en smörjbrygga kan ha funnits på baksidan av dåtida bensinstation, vill miljö-
förvaltningen att markundersökningen ska kompletteras med ytterligare provpunk-
ter i den norra delen av området. De nya provpunkterna ska tas ner till 3-4 meters 
djup och ett grundvattenprov efterfrågas.  

Planhandlingarna kompletteras vad gäller markmiljö.  

Prövningsgrundande synpunkter 

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 överprövningsgrunden hälsa och säkerhet gällande förorenad mark om den 
antas i nuvarande form. 

 

Yttranden från övriga 
Privatperson (boende på Torsbygatan)   
Jag har förståelse för att kommunen vill bygga på en tomt inklämd mellan tre vägar 
med tanke på den groteska nybyggnationen som sker i Karlstads innerstad. Staden 
över bebyggs och det är tydligen så att alla människor ska bo inne i stadskärnan. Nå-
väl, jag som liten kommunbo har ju tämligen lite att säga till om men vill ändå, igen, 
förmedla mina synpunkter gällande Träffen 1, även om jag inte är direktberörd. 

För att, som husägare, få bygga till, bygga ut eller ens byta fasadfärg på den egna bo-
staden krävs bygglov. De ändringar som ska göras ska passa bra in i stadsmiljön och 
ingenting får sticka ut. Detta gäller endast för privatpersoner. När det gäller privata in-
vesterare eller kommunala planerare så gäller tydligen andra regler. Som ni själva 
skriver i planen kommer Träffen 1 att klämmas in på en triangulär tomt och byggas i 
fem våningar. Höjden runt 60 meter. Övrig bebyggelse i området består av villor och 
flerfamiljshus i två våningar. Höjd på dem,10 m? Området är, som ni skriver, av blan-
dad karaktär men har den gemensamma nämnaren att blandningen skapar en trivsam 
miljö med hus, visserligen av olika modeller, som ramar in området och bebyggelsen 
på ett gemensamt sätt. Att på denna relativt lilla tomt sätta upp en femvåningsbyggnad 
kommer fullständigt förstöra den trivsamma miljö som där finns. 

Måste det byggas på tomten ska givetvis den nya byggnaden skapas i samma triv-
samma stil som övrigt, dvs antingen att tomten används för att bygga en, två villor el-
ler att det byggs ett flerfamiljshus i två våningar, i samma höjd som övriga hus! 
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Med vänlig hälsning 

Lena Persson Sligman som hoppas att den lilla människan lyssnas på och att denna 
möjlighet att lämna synpunkter inte är ett "spel för galleriet"! 

Kommentar: I detaljplanen regleras byggnadshöjden och totalhöjden. Totalhöjden 
som föreslås i planen är +67,0 m ö h (RH2000) och byggnadshöjden +63,6 m ö h 
RH2000. Totalhöjd mäts från markplanet upp till byggnadsverkets högsta punkt in-
räknat uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner o dyl. Mark-
plan är ett horisontellt plan som beskriver medelmarknivån runt byggnaden eller 
byggnadskroppen. Markplanet ska fastställas utifrån den färdiga/planerade markni-
vån invid byggnaden dvs där byggnaden möter marken. Befintlig marknivå inom fas-
tigheten ligger på +48, 1 m ö h (RH2000), vilket i praktiken kan innebära att huset 
kan bli 18,9 meter högt över den marknivån. Huruvida totalhöjden kan nyttjas fullt ut 
beror på hur byggnaden utformas. För att till exempel kunna nyttja hela totalhöjden 
så måste den indragna våningen utformas minst 3,5 meter från fasadliv.  

Byggnaden som det planeras för kommer med angivna planbestämmelser att kunna 
vara cirka 17,8 meter hög över markytan på 48,0 m ö h.  

 

 
 

När man söker bygglov så ska det byggas enligt gällande detaljplaner. För större 
ändringar som inte medges i gällande planer, måste man ta fram en ny detaljplan. Då 
prövas frågan om lämplighet i en planprocess och berörda, sakägare, kommunala och 
statliga remissinstanser får möjlighet att yttra sig om förslaget. Beslutet prövas även 
politiskt.  

Privatperson (boende på Älvrosgatan) 
Det är kul att det byggs inom kommunen. Jag tycker att förtätning är bra, staden blir 
än mer levande. Det borde dock vara självklart att förtätning görs på ett sätt så att det 
ger minimal påverkan på omgivande boendemiljö. Utifrån ett sådant perspektiv är 
detta förslag dåligt. Huset som föreslås är för högt. Vad är era riktlinjer för förtätning? 

Det är ju uppenbart att de nuvarande fastighetsägarna påverkas negativt med mer 
skugga och trängre miljö map parkeringar och kanske negativ påverkan på fastighets-
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värdena. Hur tungt väger dessa skäl gentemot att kunna erbjuda 24 lägenheter på just 
denna plats? Vilken påverkan har den nya fastighetsägaren som ju givetvis är intresse-
rad av att få avkastning på insatt kapital? Hur viktigt är det för kommunen att bygga 
24 lägenheter på föreslagen plats? Det är enkelt att se betydligt större ytor, minst lika 
centralt, i boendemiljöer som redan präglas av lika höga hus. Att säga att det inte 
skulle byggas något alls i Karlstad om ni skulle följa de råd ni får från boende i aktu-
ella närområden är inte seriöst. Det är ju stor skillnad att föreslå att bygga ett 6 vå-
ningshus på föreslagen plats jämfört med att föreslå att göra detsamma på en plats som 
redan har liknande hus. 

Vad policy har kommunen för förtätning med avseende på t.ex. närliggande boende-
miljö? 

Kommentar: Karlstads kommun har en förtätningsstudie från 2009. Förtätning inne-
bär att bygga mer inom befintlig struktur. Att ta tillvara på obebyggda ytor eller ytor 
med mindre intensiv användning, att ersätta låga byggnader med högre, att bygga på 
befintliga byggnader med en eller flera våningar, att bygga på mark som ”inte an-
vänds”. Förtätningsstudien visar kommunens förhållningssätt och inte utgör inte en 
given mall för hur ett specifikt område ska bebyggas. Förtätningsstudien pekar inte ut 
särskilda platser och slår fast exakt var förtätningen ska ske eftersom varje plats krä-
ver en egen analys och ett eget arbete i sig. Det måste avgöras från fall till fall om en 
förtätning är lämplig, utifrån platsens och stadens förutsättningar och behov. För 
vissa områden pågår det mer detaljerade förtätningsstudier bland annat för Lamber-
get, Tingvallastaden m fl. Möjligheter att förtäta och bygga högre studeras också i en-
skilda projekt och detaljplaner.  

Överlag så har kommunen en positiv inställning till förtätning eftersom det finns 
många fördelar (både miljömässiga, ekonomiska och sociala) med att förtäta i staden 
jämfört med att bygga i dess utkant. I förtätningsstudien nämns att höghus ska lokali-
seras till speciella platser, som av olika anledningar tål att förstärkas och där det kan 
vara motiverat att markera platsen. Det kan t ex röra sig om entréer till områden, som 
kanske är önskvärda att förstärka, eller platser i staden där höghuset bildar ett tydligt 
landmärke. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en plats som tål att för-
stärkas och markeras med en högre byggnad, då platsen är unik i sin karaktär och 
särskiljer sig från övrig bebyggelse i området. Platsen ligger intill en central korsning 
i området mellan Norra allén och Lagmansgatan som skulle mycket väl kunna marke-
ras.  

Vad gäller kommunens intresse av i detta. Så har kommunen ett mål att planera för 
minst 700 bostäder årligen för att tillmötesgå behovet av bostäder på grund av be-
folkningstillväxten på 1 procent. Planering för nya bostäder är högt prioriterat ef-
tersom bostadsbyggnadsbehovet i Karlstad är stort.  

 

Privatperson (Boende på Alstersgatan) 
Min lägenhet ligger i hörnhusets källarvåning, mina fönster går ut mot nuvarande 
Avio huset. Jag har sol hela förmiddagen över min lilla gräsplätt utanför entrén och in 
i lägenheten. Läget på huset är en stor del till att jag bott kvar så länge. Jag trivs otro-
ligt bra i området, lugnt, stilla med mestadels barnfamiljer och flerfamiljshus. Får jag 
ett höghus precis utanför mitt fönster, då flyttar jag bums!! Jag kommer aldrig få in 
ljus varken i min lägenhet eller utanför, jag kommer ha en vägg precis framför näsan 
så fort jag går ut, att ha bilen hemma kommer bli omöjligt, ja.. jag kan fortsätta i evig-
heter. NEJJJ röstar jag på! förstör inte detta mysiga område med ett höghus. 
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Sakägare och övriga boenden i närområdet (enligt med yttrandet bifogat 
namnlista) 
Enligt kommunens information kan vi påverka genom att lämna synpunkter på försla-
get. Vi har varit på samrådsmöten samt lämnat synpunkter på förslaget. Tyvärr upple-
ver vi att kommunen inte har beaktat våra synpunkter. Förslaget innebär att kommu-
nen vill tillåta ett sexvånings höghus (försåtligt benämnt som "fem våningar med in-
dragen takvåning"). Detta trots att området präglas av en blandad bebyggelse med la-
mellhus, punkthus, radhus och villor med en jämn höjdskala på 1 ½-2 våningar. Hur 
huset utformas och gestaltas har stor betydelse för hur det kommer att uppfattas. Plat-
sen för förslaget är helt enkelt inte lämplig för ett höghus. 

Vid "tidigt samråd" beskrevs ett hus med fyra till fem våningar, vilket alla utom kom-
munens och byggherrens representanter protesterade högljutt mot redan under mötet. 
Trots löften om att beakta synpunkter har förslaget istället växt till ett höghus med sex 
våningar. Vi anser att planen skall tillåta ett trevåningshus, där översta våningen är en 
indragen takvåning. Det skulle stämma med omgivningen och innebär fortfarande fler 
bostäder i området. Som en effekt skulle parkeringsproblemen inte öka lika drastiskt 
som vid ett sexvåningshus. 

Det här med inflytande för boende i närområdet verkar mest vara ett talesätt. Vid det 
tidiga samrådet den 7 december 2016, var ni från kommunen var väldigt tydliga med 
att ni ville höra våra åsikter. Redan vid inledningen av mötet sa kommunens represen-
tant "Vi vill framförallt höra era åsikter", "vi måste ta hänsyn till boende". Även bygg-
herren framförde "Vi ska ta hänsyn till alla". Nu undrar vi hur ni tycker att ni beaktat 
vår oro för den framtida boendemiljön och vilka av våra synpunkter ni tycker att ni ta-
git hänsyn till? Vi har svårt att se att ni lyssnat till oss överhuvudtaget. Det hade rent 
av varit bättre att helt köra över oss än att låtsas att ni vill lyssna. 

Ett antal av oss nära berörda av förslaget till detaljplan ber härmed att få lämna syn-
punkter. Av tidsskäl är vi flera som skrivit och lagt ihop till ett gemensamt svar. Vi ber 
därför om ursäkt för eventuella upprepningar. 

Den 7 december 2016 var vi inbjudna till ett "Tidigt samråd". Där presenterades ett 
förslag om att ändra detaljplanen så att området skulle kunna bebyggas med bostäder. 
Förslaget var att Träffen 1 skulle få ett fyra-fem våningshus, med 15 till 20 lägenheter. 
Antalet parkeringsplatser skulle vara 12-15 stycken. Kommunens direktiv var att man 
skulle ta hänsyn till områdets karaktär och att huset skulle harmoniera med övrig be-
byggelse. 

Kommunens representant och Karlstadshus respektive Preparts representanter var in-
tresserade av att höra vad vi närboende hade för åsikter om detta. Vi var ca 30 närbo-
ende som var klart negativa till höjden, som inte alls harmonierar med övrig bebyg-
gelse i området. Dessutom befarade vi att parkeringssituationen skulle komma att för-
värras från ett redan ansträngt läge. Vi var tydliga med att vi inte emotsatte oss ett 
byggande av bostäder men att den tänkta höjden på huset är alldeles för hög, och vad 
det för med sig i form av skuggning, parkeringssvårigheter osv. 

Efter mötet har det varit ett stort antal insändare i NWT och VF som argumenterat mot 
den föreslagna etableringen. Se bilaga 1. 

Det har även lämnats in en protestlista med närmare 600 namnunderskrifter från bo-
ende som motsätter sig ett höghus på fyra till fem våningar. Se bilaga 2 och bilaga 3. 

Den 11 april 2017 inbjöds vi till "Samråd" av kommunen. Där presenterade kommu-
nens tjänstemän vad man kommit fram till sedan det tidiga samrådet. Vi kan konsta-
tera att skillnaderna gentemot det första förslaget endast kan ha kommit från byggher-
rens synpunkter eller inifrån Stadsbyggnadskontoret. Ändringar efter synpunkter från 
boende ser vi inga spår av. Det som presenteradesvar nu istället ett sexvåningshus som 
kommunens tjänstemän tyckte var "ett spännande test" att föra fram. 
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Gestaltning och utformning 

Enligt planbeskrivningen med genomförandebeskrivning ligger planområdet i en kvar-
tersstruktur med ganska jämn höjdskala på 2-3 våningar. Längre ner i vårt svar hittar 
ni beskrivningar som stämmer bättre med verkligheten, och ett antal besvärandefråge-
tecken som rör både den skriftliga och visuella beskrivningen i materialet. Enligt plan-
beskrivningen bör stor omsorg läggas på gestaltningen och utformningen av byggna-
den, eftersom den ligger i ett utsatt läge. Vi kan skriva under på att det verkar vara ar-
bete nedlagt på gestaltningen, men däremot inte på beskrivningen av övriga omstän-
digheter, som faktiskt verkar rent felaktiga i flera fall. 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen (se samrådsredogörelsen sid 11). Sedan samrådet har planbeskrivningen för-
tydligats/redigerats samt nya illustrationer tagits fram. En 3D-printad modell har ta-
gits fram och varit tillgänglig för granskning i Karlstadsrummet. Aktuell byggnad har 
dessutom lagts upp i CityPlanner.   

Parkering 

Byggnaden som planeras har en byggnadsyta på ca 2 000 m2. Enligt planhandlingen 
skall en lägenhetsstorlek mindre än 40 m2 användas på hälften av byggnadsytan, vil-
ket innebär sänkta krav på antal parkeringsplatser inom fastigheten. Det innebär att 
parkeringsbehovet för bil kan variera mellan 8-16 parkeringsplatser. 

Det är sedan tidigare problem med parkerade bilar på gatorna i omgivningen. Problem 
som kommer att öka om bygget blir av. Vi förutsätter att antalet våningar sänks vilket 
minskar kravet på parkeringsplatser. I vilket fall vill vi att en uppdaterad plankarta 
kompletteras med läget för parkeringar inom fastigheten. 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen. För utförliga svar se samrådsredogörelsen sid 11. Behovet av bilparkeringar 
har räknats fram utifrån kommunens parkeringsnorm. Parkeringsnormen är baserad 
på bruttoarea och om det är stora eller små lägenheter som det planeras för. Frågan 
prövas därför slutligen vid bygglov. Inom aktuell tomt har ett förslag med 11 parke-
ringsplatser presenterats, vilket innebär att det måste planeras huvudsakligen för små 
lägenheter. En detaljplan ska inte göras mer detaljerad än nödvändigt. I plankartan 
har Stadsbyggnadsförvaltningen reglerat vart man inte får parkera.  

Markföroreningar 

Bensinstationen som tidigare fanns på fastigheten hade en smörjgrop på stationens 
baksida. Det är stor sannolikhet att det finns markföroreningar på platsen varför under-
sökningarna av markföroreningar måste kompletteras. 

Kommentar: Markundersökningen ska kompletteras inför byggandet av det nya huset.  

Teknisk försörjning dagvatten 

Även om huset får färre våningar skall krav ställas på att huset förses med grönt tak. 
Detta för att utjämna dagvattenflödet i samband med kraftigt regn. Detta skall skrivas 
in i planbeskrivningen för att minska risken för källaröversvämningar för grannfastig-
heter. Vi frågar oss också om dagvattensystemet är dimensionerat enligt aktuell norm? 
Vårt förslag är att planen ställer krav på att bygganden skall förses med grönt tak för 
att utjämna dagvattenflödet vid kraftigt regn.  

Erfarenheten vid höga hus är att dämning i stuprören leder till högt tryck ut i dagvat-
tenledningen i gatan. Detta medför "fontäner" ur brunnar i gatan. 

Kommunen bör redovisa andra tekniska lösningar. Vi vill också påpeka att den befint-
liga dagvattenlösningen vid korsningen Sunnegatan / Alstersgatan återkommande lett 
till att gatan varit översvämmad. 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen. För utförliga svar se samrådsredogörelsen sid 12. Kravet på gröna tak eller 
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tekniska lösningar ska kunna relateras till ett behov som har uttryckts. Planförslaget 
innebär små eller inga större förändringar av dagvattenflödena från fastigheten och 
föranleder inte till behov att reglera frågan med en planbestämmelse inom aktuell 
tomt.  

Trafik 

Vid samrådsmötet 11 april, kom vi överens om att ny trafikmätning på Sunnegatan 
skulle göras. Det känns tyvärr inte som om det var en slump att den genomfördes pre-
cis från det datum då trafikvolymen sjunker för säsongen. Mätningen kan omöjligt 
vara rättvisande. 

Mätningen startade vid skolavslutningen, fredagen 16 juni och avslutades fredagen 30 
juni. Från skolavslutningsdagen minskar trafiken naturligtvis alltid, eftersom mycket 
av trafiken på Sunnegatan har koppling till skolan. Även skolbussarna kör denna väg 
dagligen. 

Under denna period har även semesterperioden börjat för många, vilket gör att de åker 
från stan. Under trafikmätningsperioden var det dessutom midsommar, då många 
stadsbor "flyr" stan, vilket gör att trafikvolymen minskar ytterligare. 

Framöver kommer trafiken istället att öka när förskolan på Norrstrandsparken ska för-
dubblas. Den kommer få ett stort upptagningsområde, vilket skapar ytterligare trafik 
på Sunnegatan.  

Kommentar: I bullerutredningen som togs fram i samband med framtagande av sam-
rådshandlingar har man utgått från en uppmätt trafikflöde på 847 ådt (år 2002). 
Kommunen har då uppskattat att trafikflödet på Sunnegatan har sedan dess minskat 
till cirka 700 fordon/ådmt (enligt samrådshandlingen planbeskrivningen sid 12). På 
begäran av de boende gjordes en ny trafikmätning som visade att ådt var något lägre 
än förväntat och uppgick till 623 fordon/ådmt.  

Även om mätningen inte gjordes under årets mest belastade dagar, så indikerar den 
ändå på att trafikflödena ligger någonstans i den intervallen (år 2002 och 2017). 

I bullerutredningen som togs fram i samband med framtagande av samrådshandlingar 
har man utgått från en uppmätt trafikflöde på 847 ådt (år 2002). Ekvivalenta nivåer 
på 60 dBA vid byggnadens fasad uppnås även för den trafikmängden. Ekvivalenta ni-
våerna uppnås även för år 2040, där prognoserat trafik på Sunnegatan är 1040.  

Maximala ljudnivåer överskrids dock för nästan samtliga fasader. Maximala ljudni-
våer är endast intressanta om det ska anordnas uteplatser inom fastigheten. Att ha en 
uteplats är inte ett krav enligt den nya bullerförordningen. Ska det finnas uteplatser så 
ska minst en klara av en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA och en maximal ljudnivå på 70 
dBA.  Då maximala ljudnivåer överskrids för samtliga fasader och för nästan samtliga 
uteplatser som har presenterats enligt skissförslaget har Stadsbyggnadsförvaltningen 
krävt att bullerutredningen ska redovisa en gemensam uteplats som klarar av riktvär-
dena enligt bullerförordningen.  

En gemensam uteplats som klarar av riktvärdena i bullerförordningen föreslås place-
ras nordväst om föreslagen bebyggelse i anslutning till parkytan (se illustrationsplan 
sid 15). Till antagande införs en planbestämmelse om att utevistelseyta ska klara av 
riktvärdena enligt bullerförordningen även i plankartan.  

 

Boendemiljö, skuggning och insyn 

En detaljplan som möjliggör ett 6-vånings höghus på Träffen 1 kommer att medföra 
en avsevärt försämrad boendemiljö, bland annat genom kraftigt ökad direkt insyn i de 
närmaste fastigheternas badrum, sovrum och vardagsrum. Radhusen som ligger närm-
ast är i 1 ½ plan med takfönster och minimala uteytor på solsidan. De byggdes med 
förutsättningen att det bara var tillåtet med ett enplanshus på Träffen 1. Ett 6-vånings 
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höghus bara 17 meter från fastigheten på just den sidan skulle innebära en radikal för-
sämring av boendekvaliten, med fantastisk insyn både mot trädgårdsgrupper och bad- 
och sovrum. En försämring som inte går att värdera i pengar. 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen. För utförliga svar se samrådsredogörelsen sid 13. Projektet innebär att befint-
liga hus kommer att påverkas av skugga vissa timmar under dagen. Detta framgår 
tydligt av solstudien och beskrivs i planbeskrivningen.  

 

Översiktsplan 

I enlighet med kommunens utsago om vikten av harmoniering och hänsynstagande till 
omkringliggande bebyggelse bör en ny byggnad förstås anpassas till tomtens storlek 
och höjdmässigt inte vara högre än 2 våningar. Detta kommer att passa bättre med om-
rådets karaktär och ger på köpet mindre problem med skuggning, insyn, utsikt och 
parkeringar. 

"Träffen 1" är inte specifikt omnämnt i kommunens översiktsplan men kommer även 
vid ett bostadsbygge i "bara" 2 plan att bidra till önskemål om förtätning. Enligt artikel 
i "Dagens Industri" publicerad 2017-04-10 vore det dessutom bra om kommunerna av-
satte mark för småhus. Att planförslaget skulle bidra till ett mer levande stadsliv och 
ha en positiv inverkan på tryggheten låter mest som ett önsketänkande. 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen. För utförliga svar se samrådsredogörelsen sid 14.  

 

Buller 

Risken för höga bullernivåer vid det tänkta höghuset drabbar främst de som ska bo 
där. Men vi ifrågasätter om hänsyn har tagits till att höghusets vägg gör att ljud studsar 
mot fastigheterna på andra sidan gatan. Detta då väggen på 6-våningshuset ligger väl-
digt nära Lagmansgatan där ljudkällan uppstår. Går det att analysera detta utifrån den 
datamodell som nu använts vi beräkning av buller? Och har det i så fall gjorts?. 

Kan den modellberäkning som nu används ta hänsyn till att Lagmansgatan har fart-
gupp? Boende vid farthindret kan intyga att inbromsning och gaspådrag vi fartguppet 
ger mer ljud än en jämn trafikrytm. 

Vilken bullerförordning gäller när ett arbete med ny detaljplan påbörjats? Den som 
gällde vid arbetets början eller en ev. ny som kommer under arbetets gång? Förtydliga 
med exempel från förordning(ar) som påvisar regeln. 

Hur är antalet fordon/dygn framtaget? Är det verkliga mätningar eller är det även här 
datormodeller som räknat fram dessa siffror? 

Kommentar: Synpunkten har framförts under samrådet och bemötts i samrådsredogö-
relsen (se utförliga svar på synpunkten i samrådsredogörelsen sid 14). Fasadreflekt-
ionerna är medtagna i bullerutredningen, vilket framgår i bullerkartorna. Fartguppen 
har inte medtagits som en faktor. Enligt bullerkonsultens utlåtande ger ett fartgupp en 
större positiv effekt än negativ. Bullerförordningen som gäller och gällde när detalj-
planen påbörjades är SPS 2015:216. Antalet fordon per årsmedeldygn utgår från 
verkliga mätningar, vilket framgår i planbeskrivningen.  

 

Skuggning 

Vår oro kvarstår gällande skuggningen av radhusens framsida på Sunnegatan 24-
30.Den nya sol -/ skuggstudien som gjorts är svår att ställa i relation till hur sol- och 
skuggningen ser ut idag eftersom ingen studie har genomförts som visar hur det ser ut 
innan byggnationen. 
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Enligt Boverkets föreskrifter finns en norm som säger att en bostad ska ha minst 5 
timmars solljus mellan kl 9-17 vid vår-och höstdagjämningen. Boverkets skrift 
Solklart visar att det finns andra betydande samhällsekonomiska värden av att få till-
gång till solljus/dagsljus i en bostad.  

Citat: 

"Varje år investeras mer än 50 miljarder kronor i nya och gamla bostadsområden. För 
de miljoner människor som bor och kommer att bo i dessa bostadsområden är det nöd-
vändigt att pengar satsas på väsentliga kvaliteter och inte bara på ytlig kosmetik. 

Soligheten samverkar med en mängd kvaliteter som är viktiga att ta vara på. De sam-
hällsekonomiska konsekvenserna av en dålig miljö är gigantiska. 

Det gäller alltså att bygga rätt från början! 

Soliga, ljusa bostäder och soliga vindskyddade utemiljöer är baskvaliteter i boendet 
som planerare inte får välja bort av okunnighet eller köra över med modeord som 
stadsmässighet. Krav på solighet begränsar hur tätt och högt man kan bygga. Gårdar 
kan t ex inte göras alltför trånga och hushöjdema mot söder kan behöva hållas nere. 
Krav på sol och dagsljus ät en självklar grundprincip för hur man skall planera och 
bygga. 

Solljus livar upp och förändrar stämningen både inne och ute. På sommaren kan det 
visserligen bli för varmt i ett soligt rum. Men det är ganska lätt att avskärma sig mot 
för mycket sol med hjälp av t.ex. växtlighet och markiser. Betydligt svårare är det att i 
efterhand ta bort skuggan från byggnader. 

I en god boendemiljö är solbelysningen en nödvändig beståndsdel. Undersökningar vi-
sar att på platser där man sitter stilla utomhus är eftermiddagssolen och vårsolen mest 
eftertraktad. Inne vill vi ha soliga kök och vardagsrum, allra helst under vinterhalvåret. 

Balkonger och uteplatser blir i praktiken oanvändbara om de ligger i skugga. Också 
växtligheten, odlingsmöjligheterna och när klimatet påverkas av ljuset." 

Det finns även ett examensarbete från SLU "Vinterstaden" en studie av hållbar stads-
miljö i Nordens och Kanadas vinterklimat av Axel Thoren 2013-05-28 som belyser 
vikten av solljus i vårt nordiska klimat. 

 

Citat: 

"Jan Gehl (2010, sid. 173-183) nämner på ett flertal ställen hur viktig solen är, speci-
ellt för skandinaver och engelsmän. På kalla platser i skuggan är det helt enkelt folk-
tomt påstår han. Pressman påpekar sambandet mellan solljus och årstidsbunden de-
pression. Människor i vinterklimat löper större risk att drabbas av eftersom brist på 
solljus och kortare dagarna påverkar hormonnivåerna enligt Pressman (1995, sid. 56). 

Vi vill peka på att ovanstående synpunkter/fakta väger mycket tungt vid en planerad 
nybyggnation av ett höghus, i ett område, där alla omkringliggande byggnader är lägre 
och kommer att påverkas av skuggning stora delar av dagen. Det är inte bara faktiska 
sol/skuggstudier man bör ta hänsyn till utan även övriga hälsoaspekter som mindre 
sol/dagsljus kan leda till. 

Enligt Boverkets Solklart är de mest eftertraktade lägena eftermiddagssolen och vårso-
len. Radhusbebyggelsen på Sunnegatan 24-30 berörs i högsta grad då entresidan har 
eftermiddags/kvällssol samt tidig vårsol som till stor del försvinner vid det planerade 
höghusbygget. Vi anser också att en kompletterande sol-/skuggstudie ska genomföras 
som påvisar skillnaderna före och efter byggnationen. 

Kommentar: Att det ska finnas minst 5 timmars solljus mellan 9–17 vid vår- och höst-
dagjämning är endast en rekommendation och inte en regel som måste tillämpas. Be-
dömning om vad som är acceptabelt avgörs från fall till fall.  
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Enligt solstudien/animeringen så kommer första radhuset att skuggas strax efter 13 
fram till 15-16, andra radhuset strax efter 14, tredje radhuset strax efter 15 och fjärde 
strax efter 16 vid vår- och höstdagjämning. Minst 5 timmars solljus bedöms uppnås 
för samtliga radhus vid vår- och höstdagsjämning, enligt solstudien/animeringen.   

 

Vilseledande information 

Nu till en beklämmande del. Elaka tungor har sagt att Stadsbyggnadsförvaltningen 
verkar ha medverkat till vilseledande information kring effekterna av bygget som pro-
jekteras för Träffen I. Det vill vi ju ändå inte tro, men det är några saker som verkar 
konstiga. 

Det byggherren efterfrågat är en planändring som ska möjliggöra "ett flerbostadshus 
som skall anpassas till befintlig bebyggelse". Vid det tidiga samrådet hette det att det 
nya huset skulle få 4-5 våningar och att det var av stor vikt att det ska harmoniera med 
omgivningen. Redan där lät det motsägelsefullt eftersom övriga hus i området är 1,5 
till 2 våningar. Man konstaterade samtidigt att "läget kräver dock en omsorgsfull ut-
formning av bebyggelsen, dels med tanke på buller, dels i relation till övrig bebyg-
gelse och då det ligger i ett framträdande läge." 

För de kringboende och även för andra Karlstadsbor väckte inledande skisser och be-
skrivningar en storm av protester. Planerna ifrågasattes och en omfattande namnin-
samling lämnades in till ordföranden i stadsbyggnadsnämnden. 

Efter detta har förslaget ändå växt till ett 6-våningshus när nu processen löpt vidare, 
men under den tekniska termen "5 våningar med indragen takvåning". De facto pre-
senteras ett 6- våningshus och det skulle känts klädsamt om man åtminstone hade ut-
tryckt sig så att det blir begripligt för vanligt folk, tex "6-våningshus, som på fack-
språk kan benämnas 5-våningshus med indragen takvåning." För säkerhets skull besk-
revs omgivande hus nu som 2-3 våningar, på 10-12 meters höjd, vilket vi tvivlar på att 
det stämmer. En mer korrekt beskrivning är nog en nockhöjd på 8-10 meter. Fast vi 
kan gå med på att ett av husen faktiskt är så högt som 10,1 meter. 

Husen är som sagt i verkligheten 1,5 till 2 våningar, medan det finns ett 2-våningshus 
155 meter bort på Lagmansgatan som på senare år fått en inredd vind. Just det huset 
verkar vara 10,25 meter högt och är det högsta i omgivningen. I vilket fall kan vi kon-
statera att förslaget ligger på 21 meters totalhöjd. Så vitt vi förstått betyder det att 
själva huset är 18 meter högt med platt tak, medan husen i omgivningen är mellan 8 
och 10 meter till taknocken, med spetsiga tak (sadeltak, brutna eller valmade). Att 
säga att det harmonierar med omgivningen får betraktas som en klar överdrift. 

Kommentar: Synpunkten har framförts och bemötts i samrådsredogörelsen. Texten i 
planbeskrivningen har efter samrådet justerats och förtydligats. Stadsbyggnadsför-
valtningen bedömer att platsen tål ett hus som särskiljer sig från övrig bebyggelse i 
området både i sin höjd och karaktär. Eftersom tomten ligger i ett framträdande läge 
intill en central korsning på Norrstrand är ambitionen att byggnaden på platsen ska 
ha hög arkitektonisk nivå och gestaltas med särskild omsorg.  

 

Manipulerade presentationer? 

Det är lätt att få uppfattningen att bildmaterialet är framtaget för att mildra intrycken 
av det planerade höghuset. 

Stadssiluetterna som presenteras som vyer från olika väderstreck verkar än mer mani-
pulativa. Man har plockat ut ett antal hus i kvarteren närmast Träffen 1, tagit bort öv-
riga hus och gjort ett utsnitt i ett synfält som inte finns i verkligheten och som ger ett 
intryck av att jämföra höjderna på husen, ungefär som i ett stapeldiagram. Genom att 
se det ur grodperspektiv och trycka ihop avståndet ser det nästan ut som om några av 
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de befintliga husen är lika höga som det tänkta höghuset. Om man istället lägger in de 
faktiska höjderna blir intrycket ett helt annat. 

Vi låter det vara osagt om det är medveten manipulation eller ej, men varianterna ovan 
är lätta att identifiera. En mer förslagen variant är att hela bilden som ligger till grund 
för både solstudie och övriga skisser är gjord utan hänsyn till de faktiska höjdförhål-
landena. Kartan är återgiven helt platt. Området är i verkligheten inte helt platt, utan 
marken på Träffen 1 ligger några decimeter över Lagmansgatan medan t ex närmaste 
fastighet på andra sidan Lagmansgatan ligger bortåt en meter lägre. Det kanske inte 
skiljer enormt mycket för solstudie och andra visualiseringar, men det känns ovärdigt 
om resultatet bygger på felaktiga underlag. Medvetet eller i så ska man väl kunna utgå 
från att stadsbyggnadsnämnden är noggranna i den här typen av ärenden. 

Ytterligare ett frågetecken, kanske det största, är att alla befintliga byggnader verkar 
vara ca 60-70 cm högre i visualiseringen än i verkligheten, vilket förminskar skillna-
den mot det föreslagna höghuset. Det skulle kunna vara någon form av slarv, tex att 
marknivån på något sätt inte anpassats efter det nuvarande höjdsystemet RH2000. 
Men det verkar inte heller stämma. Vi hoppas att ni själva kan reda klarhet i detta och 
presentera ett material som stämmer både med verkligheten och de tänkta planerna. 

En fråga man kan ställa sig är varför inte kommunens uppdaterade kartunderlag an-
vänts, som numera innehåller korrekta nivåer på både mark och byggnader. Det hade 
undanröjt alla eventuella funderingar på medveten manipulation eller ej. 

Kommentar: Synpunkten har framförts och bemötts i samrådsredogörelsen. Syn-
punkten är inte aktuell då de bilderna som det hänvisas till i synpunkten har plockats 
bort ur planbeskrivningen. Istället har aktuell byggnad lagt upp i CityPlanner och en 
3D-printad modell har tagits fram till granskning. Perspektivet gör att huset kan upp-
levas på olika från olika håll beroende på om man tittar på byggnaden i ögonhöjd, 
uppifrån, långt bort eller på nära håll.  

 

     
 

Skisserna är framtagna utifrån den 3D-fil som kommunen (egentligen konsulten) an-
vände för att ta fram tidigare skisser. Den filen var felaktig, dvs marknivån hade gjorts 
helt platt, när det tilltänkta huset i själva verket ligger högre än framförallt husen på 
andra sidan Lagmansgatan. När korrektheten ifrågasattes garanterade tjänstemännen 
att det var 100% korrekt, vilket de senare erkänt att det inte var. I verkligheten är det 
alltså ännu värre än på de här skisserna. 

När vi bett att fä kontrollera den fil som använts till de uppdaterade skisserna i försla-
get har vi nekats med hänvisning till att det är konsultens arbetsmaterial. Vi kan alltså 
inte kontrollera riktigheten i de nya skisserna. 

Modellen som finns på biblioteket anser vi inte heller är korrekt då den inte överens-
stämmer med verkliga mått. Vi har fått besked att modellen är en 3D-printning, men 

Exempel från verkligheten. Löfbergs-
huset och parkeringshuset intill sett från 
olika håll.  
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ifrågasätter vilken 3D-fil den i så fall framställts från. Om Karlstadsborna hänvisas till 
denna modell för att bedöma så borde det vara självklart att den är korrekt framställd. 

Kommentar: Den 3D-printade modellen har tagits fram av lantmäteriet och bygger 
på deras 3D-data med förenklad tak- och fasadrepresentation enligt Svensk geopro-
cess definition LOD2.  Byggnadshöjderna har kontrollerats och stämmer väl med de 
måtten som finns angivna i bygglovsritningar. Modellen som har ställs ut har ritats ut 
i skala på 1:400 och var mätbar. Den aktuella bygganden har också lagts upp i Ci-
tyPlanner, där markhöjderna och byggnadshöjderna på befintliga byggnader stämmer 
relativt väl överens med verkligheten. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed 
att underlaget som har tagits fram för bedömning är tillräcklig i det här samman-
hanget för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det kan te sig på platsen med fö-
reslagen byggnad.  

De bilderna som ifrågasattes under samrådet var kommunens egna. Bilderna har efter 
samrådet tagits bort ur planbeskrivningen och kommunen har valt att presentera före-
slagen byggnad i CityPlanner och en 3D-modell som var mätbar. Skisserna som arki-
tekten har tagit fram bygger på deras egna filer. 

Förslag: trevåningshus inklusive en indragen takvåning skulle harmoniera bra med 
omgivningen! 

Om man skulle ta fasta på det som sades från början, dvs att det är viktigt att lyssna in 
synpunkter från de som redan bor i området, och att det ska harmoniera med omgiv-
ningen, så skulle det allra mest naturliga vara ett tvåvåningshus ungefär som de åtta 
hus som redan finns längs Sunnegatan. Ännu bättre är förstås om det kan få med lite 
av karaktären från höghusskisserna. Karaktären ser bra ut, men höjden kommer vi inte 
att acceptera. 

Vi anser att det planen skall godta är ett trevåningshus inklusive en indragen takvåning 
på fastigheten som harmonierar med omgivande hus. 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2018-03-07 av Anastasia Mileoranskaya och Jonas Zetterberg. 
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