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Tidigt Samrådsmöte DP Träffen 1 
 
 
MINNESANTECKNINGAR 
Datum  
7 december 2016, kl 18.30 
 
Plats 
Norrstrandskolans aula, Norrstrand 
 
Närvarande 
Anastasia Mileoranska (AM), Stadsbyggnadsförvaltningen 
Karolina Norlin (KN), Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ina Jacobsen (IJ), praktikant, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ida Kjörk (IK), Teknik- och Fastighetsförvaltningen 
 
Maria Frykbom (MF), Prepart, fastighetsägare 
Magnus Andersson (MA), Karlstadhus AB, fastighetsägare 
Jan Ove Gustafsson (JG), Karlstadhus AB; fastighetsägare 
Dan Persson (DP), Mondo arkitekter, konsult 
 
Privatpersoner Ca 30 stycken (enligt separat närvarolista, finns i projektets arbetspärm)  
 
 
Inledning/upplägg  
Anastasia inleder och hälsar alla välkomna. Därefter informerar Anastasia om att detta är ett 
tidigt samrådsmöte för Träffen 1. Syftet med mötet är att kommunen informerar om de planer 
som är på gång samt att de som fått inbjudan till mötet kan bistå kommunen med den 
information de har om sitt bostadsområde och framföra önskemål. Det är viktigt för 
planarbetet att ta del av dessa synpunkter. 
 
Presentation av kommunens företrädare samt inbjudna fastighetsägare. 
 
Planens bakgrund 
Idag finns en butik på platsen. Ägaren av fastigheten vill nu bygga ett flerbostadshus för 
bostäder. Ägaren som är Karlstadhus har begärt planändring för ändrad markanvändning 
och möjlighet till nybyggnation på ett flerbostadshus på 4 - 5 våningar. Nuvarande plan 
anger handel (H). Det behövas därför tas farm en ny detaljplan. 
I juni 2016 fick Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att 
upprätta detaljplan för fastigheten Träffen 1.  
 
Detaljplan och planprocess 
En detaljplan är ett dokument som styr hur mark och vatten får användas inom ett visst 
område i en kommun. Den reglerar markändamål och till viss del utformning. Detaljplanen är 
en förutsättning för att bygglov ska kunna ges. 
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AM förklarar hur arbetsgången går till från kommunens sida, då en detaljplan tas fram, den 
så kallade planprocessen (”Pil” med olika skeden med en tidslinje). För planarbetet för 
Träffen 1, befinner vi oss i ett tidigt skede sk ”tidigt samråd”. Nu vill kommunen få in 
synpunkter från de boende och ett planförslag håller på att tas fram. Nästa skede skickas 
planen ut på sk samråd då skickas förslaget ut till bland annat berörda kommunala 
förvaltningar, länsstyrelsen, föreningar och sakägare. Materialet finns även på kommunens 
hemsida att ta del av eller i biblioteket. Vem som helst kan lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter gås inkomna skriftliga synpunkter igenom och detaljplaneförslaget bearbetas inför 
nästa utskick, den sk granskningen. På nytt skickas planen ut för synpunkter. Inkomna 
synpunkter gås igenom och planen ändras ev. Nästa skede är att planen antas, vanligtvis i 
stadsbyggnadsnämnden. Om inga överklaganden finns, vinner en plan laga kraft efter tre 
veckor och därmed kan bygglov sökas. 
 
Ibland har vi ett tidigt samrådsmöte, som i kväll. Tills idag har vi skickat ut inbjudan till ca 250 
personer. Senare i planprocessen kommer en mindre del ingå i den sk samrådskretsen. 
 
Ett första förslag 
AM visar fastighetsägarens första utkast på föreslagen byggnad. - Det här är ett första 
förslag, som vi kommer att utgå från. Innan vi har ett slutligt förslag kommer följande frågor 
att utredas under planarbetet: buller, parkeringsfrågor och skuggstudier mm. 
 
Frågor 
Nedan står frågorna först och därefter följer svaren, i kursiv stil. 
 
-Hur stort område kommer ni att planlägga för? Är det bara där byggnaden står? 
 
AM Antagligen kommer området för planläggningen att omfatta hela gällande detaljplan. 
(Anastasia visar gällande detaljplan från presentationen och förklarar det som behöver 
redigeras)  
 
-Husen runtomkring det planerade huset är i 1 - 2 plan idag, hur tänker ni där? 
 
AM Här passar det för ett högre hus utifrån platsens förutsättningar. Med tanke på att det är 
en fristående tomt, så som den ligger tål den här platsen ett högre hus 
 
-Vad bygger det på? 
 
AM Frågan har diskuterats i vår plangrupp. Läget kan vara lämpligt för ett lite högre hus. Vi 
anser att frågan kan prövas i en planprocess Vi har en situation idag med väldigt stor brist 
på bostäder. Men till sist är det ett politiskt beslut. 
 
-Hur många bostäder är det tänkt att bli? 
 
AM 16 - 20 lägenheter. 
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-Om man då ska harmonisera det hela, skapa en trevlig stad och se till helheten. Om man 
ser på ett område som detta med bara en till tvåvåningshus, då att få en sådan fallossymbol 
här tycker jag inte passar. Alla hus runt omkring är 11/2-våningshus.  
 
JG För att få ekonomi i byggnationen. Det blir så dyrt att ingen kan bo där. 
 
-Sökande har i ansökningshandlingarna skrivit att ”Tanken är att ändra detaljplan till ett 
flerbostadshus som skall anpassa till befintlig bebyggelse”. Vad menas med det? 
 
Jan-Ove Det finns flerbostadshus i gränsande område. Även villor finns här men det ligger 
även högre hus som gränsar intill. 
 
-Men de är i två våningar!!! Det är skillnad med 2 och 4 våningar! 
 
-Det känns som att allting redan är klart. Ni har pratat med byggherren. Men hur mycket tar 
ni hänsyn till det vi säger, om vi alla boende tycker detta är en dålig idé? 
 
AM Det är en svår fråga hur avvägningen kommer ske mellan olika intressen. Jag kan inte 
svara på detta nu. Hela Norrstrand är ett förtätningsområde och det finns stöd för detta i 
kommunens översiktsplan. Karlstad växer och det kommer att hända mycket i framtiden. 
Bostäder är en prioriterad fråga.  
 
-Många är med på att det sker en förändring, men det måste ske med harmoni. Och även 
med estetik. Tvåvåningshus är ok. 
 
-Var ska alla bilarna stå parkerade? 
 
AM Den frågan får studeras under planprocessen, vi följer kommunens parkeringsnorm. 
 
-Hur många bilparkeringar kommer det bli.  
 
AM Det har vi inte studerat än. Men det kanske handlar om 10 - 13 parkeringsplatser, det 
beror på lägenheternas storlekar. 
 
-Blir det 20 lägenheter och bara 10 p-platser?! Vi bor inte på Södermalm. Vi är många som 
pendlar. De flesta har bil, en del har 2 bilar.  
 
-Tycker du att det är lämpligt med så lite parkeringar i detta läget? 
 
AM Det vet jag inte riktigt vad jag ska svara på. Vi har vår parkeringsnorm som vi följer och 
vi kan inte kräva fler p-platser än vad som sägs i parkeringsnormen. 
 
JG Det finns regler i varje kommun angående hur många bilar som behövs. Det beror på hur 
stora lägenheter man har precis som Anastasia säger. Denna fråga klarar vi här. Angående 
hur högt det ska vara kan man ha åsikter. 2 våningar det går inte. Det behövs lägenheter. Vi 
letar efter bra lägen. Vi har tidigare byggt i området som varit lyckosamt. Hur högt och stort 
huset blir, det får framtiden utvisa.  
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-Jo, man kan bygga lågt! 
 
-De som ägde fastigheten innan Avio, Petterssons hus, ville bygga en villa. Varför gjorde 
man inte det? 
 
AM Det var inte samma trafiklösning då. Sedan dess har vi även fått en ny bullerförordning 
som underlättar att bygga i bullerutsatta lägen. 
 
-Han kom väl in med förfrågan efter att vägen var ombyggd? 
 
AM Det får jag kolla upp i så fall. 
 
-Innan låg det en bensinstation på platsen. Kommer ni att undersöka marken? 
 
AM Ja, det kommer att göras markundersökningar. 
 
MF Jag har varit i kontakt med en person på länsstyrelsen och frågat om de känner till att 
det legat en bensinstation på platsen tidigare. De hade inga uppgifter om det. Så inte ens 
länsstyrelsen kände till var macken legat. Kan någon av er som bor i området och känner till 
hur det sett ut tidigare här rita och visa på en karta var den legat? 
 
-Det har funnits ett k-märkt träd på platsen som varit värt att bevaras men tagits ner? Finns 
det något beslut på träd i gällande plan som ska bevaras? Hur blir det med björken som är 
halv idag? 
 
MF Självklart vill vi ha kvar den men vi får studera detta i senare skede utifrån husplacering 
osv. Vi kanske vill ha nya träd på andra ställen. 
 
JG Vi har inte kommit så lång i tänket än. 
  
AM Jag tror inte det finns något skydd idag för träd i gällande plan, känner inte till om det 
tagits bort något träd eller inte. 
 
-Hur beräknar Janne antal parkeringar idag!?  
 
JG Finns det 20 lägenheter vill vi naturligtvis ha så många p-platser som möjligt, men det 
finns ett visst tal att utgå från. 
 
-Ska det bli hyreslägenheter eller bostadsrätter? 
 
JG Vi har inte bestämt det ännu. Vi vet inte om det är hyres- eller bostadsrätter. 
 
-Om vi får besök av mer än en person är det bara att hoppas på att inte grannen får besök 
samtidigt. 
 
-Idag svårt att lägga snö någonstans. När snön kommer finns inga p-platser. Om då ett 
utryckningsfordon kommer blir det svårt. Det är redan svårt idag.  
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-Sopbilen kommer inte fram ibland idag.  
 
-Bygget kommer generera flera höga byggnader. 
 
- Ni tjänstemän på kommunen vill att detaljplanen ska gå igenom. Det kommer väl till slut att 
bli som ni vill!  
 
-Jag tycker ni ska räkna på det värsta scenariot angående p-platser inte på tänkt scenarier. 
Inte det bästa utgångsläget, alltså. 
 
- Vi har inte blivit mindre bekväma med tiden. Jag köper inte att de räknar med 10 bilar. Vi 
står kanske sen där med ett hus med 30 bilar, hur löser ni det? 
 
AM Vad är det ni har mest emot i förslaget, att det blir för högt hus eller att trafiksituationen 
blir dålig?  
 
-Jag tror att en så hög byggnad kommer att skugga våra hus. 
 
-Hur tänker ni i ett land där solen ligger så lågt? 
 
AM Det blir en bedömningsfråga. Det finns regler och riktlinjer men de är inte så tydliga. 
Regler i BBR gäller för det nya huset men inte för de befintliga husen. 
 
-Sen ser väl kommun att man helst bygger hyreslägenheter!? 
 
MF Jag har haft kontakt med många som bor i området som är intresserade av en lägenhet, 
det pågår ett generationsbygge här. Även de som bor i området vill sälja sitt hus och då 
gärna ha en bostadsrätt att flytta till, i samma område. 
 
-Varför bygger ni inte i andra delar av kommunen? 
 
AM Vi har projekt runt om i kommunen också och i de flesta planer som pågår, är folk emot 
att det byggs just där. I de flesta projekt som drivs finns frågor som berör buller och trafik.  
 
-Det handlar inte om det. Jag är inte emot 20 nya grannar. Har inget emot om det blir 20 
eller 10 lägenheter. Det viktiga är att det ska passa in och harmonisera! 
 
MF Vi studerar nu fasadmaterial, om det ska bli källare, ser över markparkering, osv. Vi 
håller på att utreda detta. 
 
JG Vad är problemet här?! 
 
-Höjden.  
 
-Det hänger även ihop med hur många bilar det blir. 
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JG Mindre lägenheter har mindre behov av bil. I större lägenheter bor de med behov av bil 
och mindre cykelplatser. Det finns ett rätt nybyggt område med 6vån. Där finns drygt 40 
bilparkeringsplatser på 60 lägenheter. Där finns tvåor och treor. 
 
-Alla som vill ha en p-plats får? Men då finns inga besöksparkeringar att hitta.  
 
JG Vi gör parkeringar för dem som vill ha, plus 5 - 6 besöksparkeringar. Det går på samma 
parkeringsnorm.  
 
JG har förståelse för att ni tycker som de gör. Vi har ju samlats nu för att höra era 
synpunkter. Dock går det inte att bygga tvåvåningshus, det finns ingen ekonomi i det. 
 
MF Det är jätte mycket folk som vill ha lägenheter här. 
 
JG Inget är givet i förtid. Vi i vårt jobb tar hänsyn till detta. Vi har gjort lika dant på Hagaborg, 
fixa och trixat och det brukar bli bra. De som bor där är nöjda. Även de som bor omkring är 
nöjda. 
 
-Alla tycker om området. Vi vill trivas även framöver. Det är problem med husets höjd och p-
platser. Och det är viktigt att det ska smälta in i området.  
 
-Finns det ledningar i marken? 
 
AM Ja, de finns elledningar inom området, men va- och fjärrvärmeledningar ligger utanför 
befintlig fastighet.  
 
-Men uteplats får väl inte plats här? 
 
MF Jo, menar Maria. Platsen är större än vad man kan tro. 
 
-Magkänslan säger att platsen är för liten. 
 
(Anastasia har tidigare visat en bild som finns med i presentationsmaterial, ett första utkast 
till volymbild.) 
 
-Ni har inte ritat ut skuggan över huset i bilden? 
 
Janne Det görs senare studier över detta på ett visset sätt. Man kan t ex lägga in i olika 
årstider. Men det görs då vi kommit lite längre med projektet. Detta är en volymstudie. (med 
syfte att visa storleken på huset på platsen!) 
 
AM Ni kommer få ta del av studien i samrådshandlingen, andra undersökningar kommer 
också att göras. 
 
-Ni pratar om mycket regler hit och dit! Vad finns det för regler om skuggning?  
 
MF Det finns inga direkta regler, det är en bedömningsfråga.  
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- Hur högt blir huset? 
 
MF En vån är 3 m hög. 
 
-Är det två huskroppar? 
 
MF Ett hus med en brytning så att det upplevs lite ”lättare”. 
 
-Ni utgår från att folk kommer ha färre bilar i framtiden? 
 
KN Kommunen har som mål att planera för att vi i framtiden ska minska bilanvändandet 
genom att satsa på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 
 
-Hur många bostäder är kommunen på gång att bygga?  
 
AM. I år har Stadsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för 1200 lägenheter. Trots det har vi 
bostadsbrist och kommer ha det framöver också. 
 
-Vi är beredda att ta vår del av bostadsbristen men att det ska se snyggt ut! 
 
-Finns det möjlighet att bygga 20 p-platser? 
 
JG Det vet jag inte. Det går ev att bygga under jord. 
 
-Går det att bygga källare här med tanke på översvämning? 
 
JG Det går att bygga men det kostar pengar. 
 
-Detta är första utkastet. Hur ser gången ut framöver? 
 
AM Vi kommer skicka ut planen på samråd härnäst och då får ni möjlighet att tycka till igen. 
Vi kommer även ha ett nytt samrådsmöte då. 
 
-Det skrivs anteckningar, kommer de att skickas ut till oss? 
 
KN De kommer finnas med i samrådsredogörelsen.  
 
-Hur lång är samrådstiden? 
 
AM Vi brukar ha 3 - 4 veckors samrådstid.  
 
-Spontant, så byggs det överallt i stan, i Jakobsberg, på Norrstrand, i Våxnäs, på Rud, i 
Stockfallet mm mm. Hur tänker ni kring behovet av förskolor och skolor? 
 
IK Vi jobbar på flera håll inom kommunen. Det pågår många planer samtidigt och planerar 
för fler förskolor. Det pågår ett planarbete för utbyggnad av en förskola på Norrstrand. 
 
-Kommer det till ett högt hus här och där så underlättar det för fler höga hus?  
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JG Nej, så går det inte till. Vid varje plan tas ett beslut.  
 
JG Idag finns det 2 ½-plans hus här. Men det är för dyrt att bygga så lågt. Det är svårt få tag 
på folk i branschen och priserna höjs. Och det blir därmed dyrare lägenheter. Det är horribelt 
men det är den tiden vi lever i.  
 
-När du köper en tomt vet du att det är en handelsplats, och vet att det är en 
detaljplanprocess på gång. Vilka risker tar du, då prövningen inte är gjord ännu? 
 
JG Vid varje tillfälle är det enorma risker som tas. Men vi kan inte köra samråd och allt och 
sen köpa tomten. Det fanns många som ville köpa denna fastigheten. Det är stora risker. Vi 
vet inte om det går över huvud taget.  
 
-Vi tror att vi fört fram våra synpunkter för ikväll. Vi vill ha ett hus i 2 våningar och att fler p-
platser tas fram. 
 
-Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan? 
 
AM Det brukar ta cirka ett år. 
 
-Drar ni igång arbete nu på direkten? 
 
AM Ja, det gör vi. Nu och framåt arbetar jag med ett planförslag som ska skickas ut för 
samråd.  
 
Ida Hur var det, var det någon som hade en bild på macken? 
 
-Ja, någon svarar att hen har en bild som Ida ska få. 
 
AM Tack för att ni kom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecknat av Karolina Norlin 


