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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Planprocessen  
Den 7 december 2016 hölls ett tidigt samrådsmöte för de boende i området på 
Norrstrandskolan. Mötet syftade till att ge grannar tidig information om planupp-
draget samtidigt som det gavs möjlighet till att ställa frågor. Anteckningar biläggs. 

Det formella samrådet enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 27 mars – 2 maj 2017. 
Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsä-
gare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för all-
mänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens 
hemsida. Under samrådet hölls ett samrådsmöte den 11 april 2017 i Samhällsbygg-
nadshuset. Anteckningar biläggs. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har 21 synpunkter inkommit, varav 4 var av upplysningskaraktär och 
utan erinran. Innan samrådet inkom en protestlista mot det planerade bygget med 
cirka 600 underskrifter.  

De synpunkter som kommit från kommunala remissinstanser handlade framförallt 
om behovet av att förtydliga i bullerfrågan och att utreda mer i frågan om eventu-
ella gamla oljecisterner på platsen.  

Länsstyrelsen har i sina synpunkter ansett att kommunen behöver ta fram bättre il-
lustrationer till granskningen och uttryckte behov av att tydliggöra hur många vå-
ningar som avses i planen, då totalhöjden på 21 meter över marknivån möjliggör 
för en byggnation högre än fem våningar. 

Värmlands museum yttrande handlade om att ett hus på fem våningar avviker på 
ett negativt sätt gentemot de villor som ligger närmast fastigheten och att bygg-
nadshöjden borde anpassas mer till stadsbilden.  

Inkomna synpunkter från sakägare och boende i närområdet handlade bland annat 
om att byggnaden är för hög och inte passar in då omkringliggande bebyggelse be-
står huvudsakligen av 1-2 plans villor och flerbostadshus i två våningar. Många ut-
tryckte även oro att parkeringsplatserna för det planerade huset inte kommer att 
räcka till och angående trafiksituationen i området i övrigt. Många påpekade att 
den planerade byggnaden innebär ökad insyn samt påverkan i form av skuggbild-
ning på närliggande fastigheter, vilket innebär en klar försämring för de boende. 
Flera synpunkter handlade om att ingen hänsyn tagits till de boende i området och 
att visualiseringar och skisserna var manipulerade för att minska effekterna av 
bygget.  

Efter samrådet har höjderna i plankartan justerats något och nya illustrationsbilder 
samt en modell har tagits fram inför granskningen. En ny trafikmätning har gjort 
för Sunnegatan och bullerkartorna har uppdaterats och kompletterats med en ute-
miljö som klarar av riktvärdena enligt bullerförordningen. En animering som visar 
hur skuggan förflytter sig under mars, juni, september och januari månaden har ta-
gits fram och kommer att läggas upp på kommunens hemsida i samband med 
granskningen. Nya planbestämmelser har tillkommit som reglerar antal våningar, 
klargör var man inte får parkera och säkerställer att eventuella tekniska installat-
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ioner under marknivån +46,9 översvämningssäkras samt möjliggör för centrum-
ändamål i bottenvåningen. Då det finns en tydlig centrumbildning på Lagmansga-
tan anser stadsbyggnadsförvaltningen att det vore bra att behålla möjligheten att ha 
centrumfunktion i bottenvåningen. Planbeskrivningen har kompletterats och förtyd-
ligats i frågor om bland annat gestaltning, parkering, buller. Nya illustrationer har 
lagt in i planbeskrivningen och planbeskrivningen har förtydligats vad gäller höjder 
och hur många våningar som möjliggörs med planförslaget.  

 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resul-
terat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna och 
stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för gransk-
ning enligt PBL 5 kap 18§. 

 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin hel-
het. Fullständiga yttranden finns att ta del av hos stadsbyggnadsförvaltningen.  

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen  
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har i huvudsak inga invändningar mot fö-
reslagen detaljplan. Under målområdet En kommun för alla i Karlstads kommuns 
strategiska plan finns ett övergripande mål om att Karlstadsbornas möjligheter till 
bostad skall förbättras samt ett annat mål om att Karlstadsborna skall kunna leva ett 
hälsosamt liv. 

En av grundförutsättningarna för att kunna leva ett hälsosamt liv är att man har en 
egen bostad. Många av kommunens unga vuxna bor idag hemma hos sina föräldrar el-
ler i tillfälliga lösningar pga. att de inte har ekonomiska förutsättningar att flytta till en 
egen bostad. Många av de tillgängliga lägenheterna är helt enkelt för dyra för personer 
med knappa inkomster. 

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningens förhoppning att kommande bo-
stadsbyggande kommer att innehålla såväl mindre som större lägenheter, med 
blandade upplåtelseformer och hyror som är rimliga även för medborgare som sak-
nar kapital eller har inkomst under genomsnittet. 

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformer eller lägenheternas stor-
lek.   

 

Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att det byggs fler bostäder i Karl-
stad. Kultur- och fritidsnämnden har inga ytterligare synpunkter på detaljplan inom 
Norrstrand, Träffen 1 m fl - samråd. 

 
Luftfartsverket  
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. Detta 
yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttran-
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det vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, 
eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  

I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 
Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk 
över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks 
kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen 
hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hin-
deryta som är störst och står för "Minimum Sector Altitude".  

Kommentar: Planförslaget har skickats ut på remiss till Karlstads Airport. Bygg-
nadens höjd har sedan samrådet ändrats. I granskningshandlingar föreslås en to-
talhöjd på 67,0 meter över nollplanet, vilket motsvarar cirka 18,9 meter över 
markytan. Totalhöjden är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skor-
stenar, master och hisschakt.  

 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerad plan som syftar till att ändra befintlig mar-
kanvändning till förmån för bostadsändamål. 

Ärendet berör inte i direkt läge någon av Trafikverkets anläggningar eller andra in-
tressen/ansvarsområden. Statlig väg ligger ca 200 meter från planområdet och järn-
väg ca 300 meter från planområdet. Bullerberäkning anger bullernivåer som härrör 
från angränsande kommunalt gatunät varför Trafikverket förutsätter att bostäderna 
klarar riktvärden för buller från allmän väg och spårtrafik. 

Trafikverket har, under förutsättning att bullerproblematik som härrör från statlig 
väg/järnväg inte föreligger, inget att erinra. 

Kommentar: Kommunens bedömning är att statliga vägar inte påverkar bullersi-
tuationen inom planområdet.  

 

Kommunala remissinstanser 
Miljöförvaltningen 
Buller och luftkvalitet 

Den bullerutredning som redovisas i samband med planen består av bullerkartor 
men tyvärr inte med kommentarer från bullerkonsulten som brukar vara det van-
liga. Bullerkartorna visar att 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Lagmansga-
tan och delar av fasad mot Sunnegatan överskrids. 

Detta innebär då att nästa steg för att bedöma om bullerförordningen uppfylls, är att 
visa på att minst hälften av bostadsrummen i en bostad kommer att vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälf-
ten av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Enligt bullerkartorna klaras inte 
den maximala ljudnivån 70 dBA för någon av fasaderna. Den ekvivalenta ljudnivån 
55 dBA för en skyddad sida klaras, med undantag för delar av fasaden ut mot Sun-
negatan. 

Ljudnivåerna enligt bullerförordningen för uteplats klaras inte heller för planerad 
bebyggelse. Det framgår enligt bullerkartorna att 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats inte klaras, om en sådan avses anordnas i 
anslutning till byggnaden. 

Enligt Boverkets tolkning av bullerförordningen får inte de maximala nivåerna 
överskridas mer än fem gånger/timme vid uteplats och fem gånger/natt vid skyddad 
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sida. Hur ser stadsbyggnadsförvaltningen på att klara max antal överskridanden för 
det maximala bullret på den skyddade sidan? 

Kommentar: Från och med 1 juli gäller en ändring av den tredje paragrafen i bul-
lerförordningen (2015:216). Ändringen medger högre ekvivalenta nivåer vid en 
bostadsbyggnads fasad (på 60 dBA). För uteplatser gäller fortfarande ekvivalent 
ljudnivå på 50 dBA och maximal ljudnivå på 70 dBA.  

Maxnivåerna är endast intressanta om en uteplats ska anordnas. Det finns inga 
krav på uteplatser. Om sådana ändå ska anordnas, så ska minst en uteplats klara 
av riktvärdena. Enligt illustrationerna planeras det för uteplatser mot Lagmansga-
tan och Alstersgatan. Maximala ljudnivåer överskrids för samtliga uteplatser mot 
Lagmansgatan och för vissa uteplatser mot Alstersgatan. Nya bullerkartor har ta-
gits fram till granskningen. I bullerkartorna redovisas ett förslag på gemensam 
uteplats som klarar av riktvärdena enligt bullerförordningen.  

Bullerförordningens krav avseende buller för lägenheter mindre än 35 kvadratme-
ter uppfylls vid samtliga fasader. Det framgår dock inte i planbeskrivningen hur 
bostäder avses att placeras och utformas. Med tanke på den föreslagna byggnadens 
utformning med flera vinklar/fasader kan det vara angeläget att redovisa planlös-
ningar för att visa att bullerförordningen klaras. (Detta kan annars senare bli ett 
problem vid bygglovsprövningen).  Miljöförvaltningen anser att det är särskilt vik-
tigt hur planerade bostäder placeras och utformas med möjlighet till tyst sida samt 
var luftintagen placeras, med hänsyn till trafiken både avseende luftkvalitet och 
god ljudmiljö. 

Kommentar: Ändringen av den tredje paragrafen i bullerförordningen som trädde 
i kraft den 1 juli 2017 medger något högre ekvivalenta nivåer (på 60 dBA) för en 
bostadsbyggnads fasad även för större lägenheter. Ekvivalent ljudnivå på 60 dBA 
klaras av för samtliga fasader.  

Man bör förtydliga följande text i planbeskrivningen vid avsnittet Störning, hälsa 
och säkerhet gällande Trafikbuller: "Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljud-
nivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00". Texten syftar till 3 § 
första stycket 2 i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
och gäller då buller vid uteplats. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras utifrån ovanstående synpunkt.  

 

Förorenad mark 

Det framgår i planbeskrivningen att det enligt en äldre geoteknisk undersökning 
kan det finnas gamla oljecisterner nedgrävda på fastigheten. Miljöförvaltningen an-
ser att detta bör utredas före granskning. Om markföroreningar påträffas i det fort-
satta arbetet med planen, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen) kontaktas i 
enlighet med Miljöbalken. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltingen bedömer att det är svårt att utreda frågan 
mer detaljerat i nuläget. Informationen om den gamla bensinstationen är bristfäl-
lig. Det finns inga kartor eller andra underlag som kan indikera på var eventuella 
cisterner kan finnas och om de finns kvar under marken. Exploatören är medveten 
om risken som föreligger och ska enligt planbeskrivningen svara för sanering inom 
deras fastighetsgräns. Om markföroreningar påträffas t ex vid schaktning ska till-
synsmyndigheten kontaktas enligt 10 kap 9 § MB. Exploatören ska då ut-
föra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs. 

Parkering 

Det bör finnas goda laddmöjligheter för alla typer av elfordon samt tillgång till mo-
torvärmare. 
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Kommentar: Frågan regleras inte i en detaljplan, men tas upp i planbeskrivning-
en.   

 

Energi och klimat 

Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energi-
försörjning blir allt viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på 
energieffektivitet och det är önskvärt att underlätta för framtida solkraftinstallat-
ioner med avseende på bland annat takens utformning, placering och skuggning. 

Kommentar: Frågan regleras inte i en detaljplan, men tas upp i planbeskrivning-
en.  

 

Karlstads El- och Stadsnät  
Karlstads El & Stadsnät AB har kablar inom det område som detta projekt avser. 
Ev. flytt av kablar kommer vi att ta ut en avgift för. Det finns även en nätstation på 
området som kräver att byggnationen inte hamnar för nära stationen, risker med 
magnetfält, brand m.m. Det finns även en stadsnäts nod (fiber) på tomten. Anslut-
ning till Stadsnätet offereras vid förfrågan från kund. 

För övrigt har Karlstads El-och Stadsnät AB inget att erinra. 

Kommentar: Erforderliga risk- och säkerhetsavstånd har iakttagits under planar-
betet i samråd med Karlstads El- och Stadsnät. Avståndet mellan transformator 
och brännbar byggnadsdel/ brännbart upplag ska uppfylla krav enligt Elsäkerhets-
verkets föreskrifter och allmänna råd och uppgå till minst 5 meter. Detta regleras i 
plankartan med en planbestämmelse (m1).  

 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av samrådsförslaget 
och har inget att erinra förutom nedanstående kommentar: 

Teknik och fastighetsförvaltningen saknar ett klart ställningstagande kring 
huruvida källare får byggas på fastigheten eller ej. Om källare får byggas bör föl-
jande framgå i detaljplanen: 

Plankarta 

Tekniska installationer under nivån +46,9 m ö h ska klara översvämning. (PBL 4 
kap 16 § punkt 1) 

Planbeskrivningen 

Om byggnaden förses med källare ska spillvatten pumpas från källare. Inga tek-
niska installationer får finnas under nivån +46,9 möh. 

Är syftet att planen inte ska medge källare bör detta istället införas som en planbe-
stämmelse. 

Kommentar: Källare är inte förbjudet. Plankartan och planbeskrivningen komplet-
teras utifrån ovanstående synpunkter.  

Den kvarvarande gatan som anges som allmän kommer att ha karaktären av enskild 
gata. Den har ingen genomfart för motorfordon utan tjänar endast som infart för tre 
fastigheter, utrymmet för att vända är begränsat. Beroende på hur och var parke-
ringen inom fastigheten Träffen 1 placeras riskerar gatan dessutom att belastas yt-
terligare av backande fordon. Det bör därför övervägas ytterligare huruvida gatan i 
fråga ska vara allmän. 
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Förvaltningen är positiva till att nuvarande detaljplaneförslag anger att parkmarken 
ska vara kvar. Så kallade ”fickparker” är en anläggningstyp kommunen har som 
målsättning att satsa mer på framöver. Parkmarkområdet har dessutom, trots sin 
ringa storlek, en viktig funktion som yta för dagvattenhantering och klimatregle-
ring. 

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till stadsbyggnadsförvaltning-
en. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om att gatan endast tjänar 
som infart till angränsande fastigheter och har karaktären av en enskild gata. Frå-
gan avseende gatan och möjligheten att göra om den till kvartersmark har tagits 
upp med exploatören men det finns inget intresse av det.  

 

Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande syn-
punkter. På plankartan saknas norrpil. Stycket under genomförandebeskrivningen 
under fastighetsrättsliga frågor, ledningsrätter bör omformuleras till Befintlig led-
ningsrätt 1780K-6/1985.l skall tas bort vid en förrättning. (om ledningsrätten inte 
längre behövs). I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller re-
gistreringssynpunkt inget att erinra. 

Kommentar: Norrpil införs på kartan. Det finns inget behov av ledningsrätten. 
Planbeskrivningen kompletteras enligt synpunkten ovan.  

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Gestaltning och visualisering 

I planbeskrivningen anges det att ett flerbostadshus på 5 våningar ska uppföras. Il-
lustrationerna i planhandlingarna visar dock en föreslagen byggnad på 5 våningar 
med en indragen 6:e våning. 

På plankartan anges byggnadshöjd, totalhöjd och att en takvåning får anordnas. Då 
totalhöjden uppnår till 21 meter över marknivån möjliggör detta för byggnation 
högre än de 5 våningar som anges i planbeskrivningen. Detta medför en otydlighet 
i planhandlingarna och Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara konsekvent i 
redovisningen av vad detaljplanen möjliggör avseende våningsantal. Plankartan är 
det juridiskt bindande dokumentet och det bör tydligt framgå vad för sorts byggnad 
som möjliggörs. 

Kommentar: I samrådsförslaget har byggnadshöjden begränsats till 64,6 meter. 
Trots att totalhöjden uppnådde 21 meter över markytan så skulle det inte vara möj-
ligt att bygga en sjätte våning utan att göra den indragen på grund av begräns-
ningen i byggnadshöjden. Totalhöjden är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till 
exempel skorstenar, master och hisschakt. Totalhöjden i samrådsförslaget var där-
för något högre än själva byggnaden.  

Efter granskningen har både totalhöjden och byggnadshöjden justerats. Redovis-
ning av hur många våningar som planförslaget möjliggör förtydligas i plankartan 
och i planbeskrivningen i möjligaste mån.  

Länsstyrelsen finner även principskisserna och illustrationerna i planbeskrivningen 
missvisande då vinklarna i bilderna inte ger en verklighetstrogen bild av föreslagen 
byggnad i förhållande till omkringliggande bebyggelse. Kommunen bör i fortsatt 
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planering tydliggöra hur många våningar som möjliggörs inom byggrätten och illu-
strera hur detta kommer att te sig i omkringliggande miljö. 

Kommentar: Illustrationerna och principskisserna innehåller ett ”djup”, 3D-
perspektive. Ett perspektiv gör att huset upplevs olika från olika avstånd. En bild i 
2D visar mer exakta höjder, men huset kommer aldrig att upplevas på det sättet. Se 
bilden, en jämförelse mellan en 2D och en 3D-vy (byggnadshöjden för den plane-
rade byggnaden enligt bilden nedan är inte aktuell). Nya illustrationer tas fram 
och en riktig modell kommer att finnas tillgänglig inför granskningen.  

 
 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länssty-
relsen delar denna bedömning. 

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Utifrån framtagen bullerutredning överskrids de nivåer som anges i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I förordningens 3§ anges att 
”Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” Kommunen har motiverat det 
ekvivalenta överskridandet med att mindre lägenheter kan uppföras mot den mest 
bullerutsatta sidan av byggnaden då dessa ska klara en ekvivalent nivå på 60 dBA. 

Länsstyrelsen vill då påpeka med hänvisning till ovanstående att mindre lägenheter 
även bör placeras utmed Sunnegatan. 

Kommentar: Från och med 1 juli gäller en ändring av den tredje paragrafen i bul-
lerförordningen. Ändringen medger högre ekvivalenta nivåer vid en bostadsbygg-
nads fasad (på 60 dBA) även för större lägenheter. Ekvivalent ljudnivå på 60 dBA 
klaras av för samtliga fasader.  

Enligt 8 kap. 9§ PBL ska det på bostadstomten eller i närheten av den finnas en till-
räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. En sådan yta ska enligt 
PBL ges prioritet före utrymme för exempelvis parkering. Kommunen hänvisar i 
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planbeskrivningen till parkområdet inom detaljplanen som föreslås fungera som 
friyta för de nya bostäderna. 

Enligt kommunens miljö- och klimatstrategi ska alla invånare i Karlstads kommun 
ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd och ett större inom 
300 meters avstånd. Närmaste grönområde finns 300 respektive 400 meter från 
planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen enligt 8 kap. 9§ PBL bör redovisa 
en utemiljö i närområdet för de boende som klarar bullernivåerna i förordningen på 
50 dBA ekvivalent och maxvärdet 70 dBA då utpekat parkområde intill byggnaden 
inte uppfyller det som avses i förordningen. 

Kommentar: Bullerkraven ställs enligt bullerförordningen endast för uteplatser. 
Att ha en uteplats är inte ett krav. Enligt PBL så ska en friyta tillgodoses inom eller 
i nära anslutning till området. Det finns inga allmänna råd vad gäller bullernivåer 
för friytor.  

Enligt illustrationerna ska det finnas uteplatser mot Lagmansgatan och Alstersga-
tan. Maximala ljudnivåer överskrids för samtliga uteplatser mot Lagmansgatan 
och för flera uteplatser mot Alstersgatan. En gemensam yta för utevistelse som kla-
rar av riktvärdena enligt bullerförordningen redovisas till granskningen.  

 

Prövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. 
Länsstyrelsen kan av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhål-
landen inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

 

Yttranden från övriga 
Värmlands museum 
Platsens historia och karaktär 

På 1800-talet bebyggdes Norrstrand i första hand längs med vägarna ut från staden. 
Här i utkanten växte flera industrier och verksamheter fram, men från den här tiden 
finns i stort sett ingen bebyggelse kvar. Det vi ser i dag har växt fram successivt 
under 1900-talet. Den äldsta, mest påtagliga perioden av byggnation var under 
1920- och 30-talen då tomter styckades av för villabebyggelse. Kv. Träffen ligger i 
utkanten av ett större område med villor från den här tiden, som var det första stora 
ianspråktagandet av mark och planläggning av bostadsbebyggelse på Norrstrand. 
Inom detta område är bebyggelsen mer homogen i form av villagator med 1-2 
planshus och uppväxta trädgårdar. 

Nästa stora utbyggnadsepok var under senare delen av 1940-talet samt 1950-talet 
med mer storskaliga flerbostadshus. Nordväst om kv. Träffen ligger en rad med 
tvåvånings lamellhus från slutet av 1940-talet i ett modernistiskt bebyggelsemöns-
ter. 

Bebyggelsen på Norrstrand präglas av mångfald. Olika byggnadsformer som la-
mellhus, punkthus, radhus och villor blandas, dock ofta samlade i mindre enklaver. 
Det finns en tydlig centrumbildning främst runt Rudsvägen men även på Lagmans-
gatan, vilken går förbi det aktuella planområdet. Här finns några mindre verksam-
heter som restauranger, frisör och andra företag samlade. Kv. Träffen ligger nära 
en T-korsning som är en central punkt p.g.a. att infarter till området möts här, när-
het till Norrstrandskolan och de ovan nämnda verksamheterna. 

Yttrande 

Den illustrerade byggnadens form är triangulär och ett av hörnen vänder sig mot T-
korsningen och markerar den centrala platsen än mer. Det är en för området ovan-



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för Träffen 1 m fl  Samrådsredogörelse 9 

 
lig form, men samtidigt är Norrstrand som helhet präglat av en stor mångfald och 
byggnader som speglar tiden då de uppfördes. Ny byggnad kan därför mycket väl 
präglas av vår tids arkitektur. I planbeskrivningen (s 10) anges att stor omsorg bör 
läggas på gestaltningen och utformningen av byggnaden. Men några bestämmelser 
som reglerar utformning i plankartan finns dock inte som säkerställer det. 

Kommentar: Det är svårt att ställa specifika krav för den planerade byggnadens 
utformning och gestaltning, då bebyggelsen i närområdet präglas av stor mång-
fald. Då byggnaden kommer att särskilja sig från övrig bebyggelse med sin höjd 
och synas väl i omgivningen är ambitionen att bebyggelsen gestaltning ska ha hög 
arkitektonisk nivå och bli ett positivt tillägg i området. Planbeskrivningen komplet-
teras med lite mer tankar kring gestaltningsfrågor. Detaljplanen ger dock i huvud-
sak ramarna i form av framförallt volym, placering och höjder för tillkommande 
bebyggelse och reglerar inte gestaltningen i detaljer.  

Det finns en påtaglig risk att höjden på fem våningar avviker på ett negativt sätt 
gentemot de villor som ligger närmast söder om Träffen 1. Planområdet ligger pre-
cis i gränslandet mellan olika byggnadskaraktärer och just det här området med vil-
lor från 1920- och 30-talet avviker föreslagen byggnad mest ifrån. Den långa fasa-
den som föreslås vända sig mot gatan söderut kan upplevas mycket påtaglig och 
avvikande från karaktären på andra sidan gatan. På samma sätt närmar sig en hög 
fasad de radhus på l½plan som ligger nordöst om planområdet. 

Värmlands Museums bedömning är att det angränsande villaområdet som miljö har 
vissa kulturhistoriska värden som tidstypisk och sammanhållen miljö som visar på 
den första stora utbyggnadsfasen på Norrstrand. Träffen 1 ligger mellan flera olika 
karaktärer, men kan komma att påverka just den här villabebyggelsen med sin höjd. 
Vi skulle därför se att byggnadshöjden regleras för att anpassa sig mer till stadsbil-
den och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaden som ligger på platsen i dag 
bedöms inte ha ett kulturhistoriskt värde. 

Kommentar: Bebyggelsen på platsen har avvikit från övrig bebyggelse i området 
både i sin höjd, placering och karaktär. Fastigheten har dessutom varit avskuren 
från övrig bebyggelse och inte varit en del av någon sammanhållen miljö för små-
husbebyggelsen eller flerbostadshusbebyggelsen i området. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen har på dessa grunder bedömt att här kan man tillåta en byggnad som sär-
skiljer sig från övrig bebyggelse i området. En byggnad på 5 våningar med en in-
dragen takvåning bedöms vara möjligt på platsen. Tanken är att byggnaden ska 
fortsätta att särskilja sig från omkringliggande bebyggelse och inte sammansmäl-
tas i befintlig miljö. Hur en byggnad kommer att upplevas på platsen har mycket 
med gestaltningen att göra. Vegetation, variation i fasadlivet, utformningen av bot-
tenvåningen, olika fasadelement vad gäller färg och material kan göra mycket för 
intrycket.  

 

Handikappföreningarna Karlstad  
Under rubriken Parkering nämns att jämn fördelning av lägenhetsstorlek kommer 
att ske. Detta torde inte innebära att halva ytan upptas av lägenheter på max 40 m2 
utan att antalet lägenheter i resp storlek är lika. Då upptas bara 15 – 25 % av ytan 
av de minsta lägenhetstypen med det lägre p-platskravet. Omräkning av bilplatsbe-
hovet och cykelparkering bör göras. 

Kommentar: Texten i planbeskrivningen förtydligas. Parkeringsbehovet ska lösas 
inom den egna fastigheten enligt parkeringsnormen. Frågan prövas slutligen i 
bygglov.  
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TeliaSonera Skanova  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet ,se bifogad 
karta. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Kommentar: Synpunkten noteras och planbeskrivningen kompletteras med inform-
ation om befintliga ledningar, samt att exploatören ansvarar och bekostar för 
eventuell flytt av ledningar. 

 

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

Synpunkter på samrådshandlingar inför förslag till ny detaljplan för Träffen 1 m fl. 
Ett antal av oss nära berörda av förslaget till detaljplan ber härmed att få lämna 
synpunkter. 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 bostä-
der. Förslaget var att Träffen 1 skulle få ett fyra-fem våningshus, med 15 till 20 lä-
genheter. Antalet parkeringsplatser skulle vara 12- 15 stycken. Kommunens direk-
tiv var att man skulle ta hänsyn till områdets karaktär och att huset skulle harmoni-
era med övrig bebyggelse. 

Kommunens representant och Karlstadshus respektive Preparts representanter var 
intresserade av att höra vad vi närboende hade för åsikter om detta. Vi var ca 30 
närboende som var klart negativa till höjden, som inte alls harmonierar med övrig 
bebyggelse i området. Dessutom befarade vi att parkeringssituationen skulle 
komma att förvärras 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 skugg-
ning, 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 
boende som motsätter sig ett höghus på fyra till fem våningar. Se bilaga 2 och bi-
laga 3. 

Den 11 april 2017 inbjöds vi till "Samråd" av kommunen. Där presenterade kom-
munens tjänstemän vad man kommit fram till sedan det tidiga samrådet. Vi kan 
konstatera att skillnaderna gentemot det första förslaget endast kan ha kommit från 
byggherrens synpunkter eller inifrån Stadsbyggnadskontoret. Ändringar efter syn-
punkter från boende ser vi inga spår av. Det som presenterades var nu istället ett 
sexvåningshus som kommunens tjänstemän tyckte var "ett spännande test" att föra 
fram. 

Kommentar: Synpunkterna från det tidiga samrådet har noterats och det har stu-
derats både lägre och högre höjder innan stadsbyggnadsförvaltningen gick ut med 
samrådsförslaget. Ett antal utredningar har tagits fram, bland annat solstudie, bul-
lerkartor mm. Vi har också tittat på parkeringsbehovet utifrån den gällande parke-
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ringsnormen. Sammantaget har förslaget bedömts vara möjligt på platsen och då 
ville stadsbyggnadsförvaltningen pröva det i ett samråd.   

 

Gestaltning och utformning 

Enligt planbeskrivningen med genomförandebeskrivning ligger planområdet i en-
kvartersstruktur med ganska jämn höjdskala på 2- 3 våningar. Längre ner i vårt 
svar hittar ni beskrivningar som stämmer bättre med verkligheten, och ett antal be-
svärande frågetecken som rör både den skriftliga och visuella beskrivningen i 
materialet. Enligt planbeskrivningen bör stor omsorg läggas på gestaltningen och 
utformningen av byggnaden, eftersom den ligger i ett utsatt läge. Vi kan skriva un-
der på att det verkar vara arbete nedlagt på gestaltningen, men däremot inte på be-
skrivningen av övriga omständigheter, som faktiskt verkar rent felaktiga i flera fall. 

Kommentar: Beskrivningen av området förtydligas i planbeskrivningen. Nya illust-
rationer och en riktig modell som kommer att finnas tillgänglig tas fram till 
granskningen.  

 

Parkering 

Byggnaden som planeras har en byggnadsyta på ca 2 000 m2. Enligt planhandling-
en skall en lägenhetsstorlek mindre än 40 m2 användas på hälften av byggnadsy-
tan, vilket innebär sänkta krav på antal parkeringsplatser inom fastigheten. 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. Vi noterar även 
att transformatorn kommer nära parkerade bilar och att den därför skall flyttas till 
ett säkrare läge. 

Kommentar: Antalet bilparkeringar för nya bostäder räknas fram utifrån kommu-
nens gällande parkeringsnorm, som har antagits av stadsbyggnadsnämnden. Par-
keringsnormen är baserad på bruttoarea och om det är stora eller små lägenheter 
som det planeras för. Frågan prövas därför slutligen vid bygglov, då det är mer 
konkret om vad som avses att byggas på platsen. Planförslaget ska uppfylla de krav 
som ställs i den gällande parkeringsnormen. För Träffen 1 gäller inga undantag. 
Varje fastighetsägare har ansvar att lösa parkeringsbehovet för sin fastighet och 
parkeringsplatserna ska lösas inom den egna fastigheten. En illustrationsplan bi-
fogas i planbeskrivningen med läget för parkeringar.  

Avstånd till transformatorn har beaktats i samråd med Karlstads El- och Stadsnät. 
I plankartan ställs dessutom krav på avstånd på minst 5 meter mellan transforma-
torstationen och brännbar byggnadsdel/brännbart upplag, enligt Elsäkerhetsver-
kets föreskrifter.  

 

Markföroreningar 

Bensinstationen som tidigare fanns på fastigheten hade en smörjbrygga på station-
ens baksida. Det är stor sannolikhet att det finns markföroreningar på platsen varför 
undersökningarna av markföroreningar måste kompletteras. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att markundersökningen inte 
behöver kompletteras i nuläget. Informationen om den tidigare bensinmacken är 
bristfällig och även hur mycket som har åtgärdats efter att den har blivit nedlagd. 
Det är svårt att välja ut lämpliga provpunkter för undersökningen då det finns inga 
kartor eller andra underlag som stöd. En stor del av fastigheten är bebyggd vilket 
också försvårar provtagningen. En historisk inventering har legat till grund för 
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provtagning inom området. I den historiska inventeringen gjordes en bedömning 
om var pumparna kunde ha varit placerade och ett antal provpunkter föreslagits. 
Vid pumparna är risken oftast störst för markföroreningar.  

Vid provtagningen har bland annat halten för PAH-H visat sig överskrida nivån 
för mindre än ringa risk i en provpunkt. Om markföroreningar påträffas t ex vid 
schaktning ska tillsynsmyndigheten kontaktas enligt 10 kap 9 § MB. Exploatören 
ska då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det be-
hövs. 

 

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 
grannfastigheter. Vi frågar oss också om dagvattensystemet är dimensionerat enligt 
aktuell norm? 

Kommentar: Det finns inget stöd i PBL för att införa en sådan bestämmelse med 
hänsyn till dagvattenhanteringen. Takets möjlighet att fördröja avrinningen hänger 
i första hand med hur tjockt växtskiktet är. Det kan finnas andra tekniska lösningar 
som är mer lämpliga att använda. Kravet som ställs ska dessutom kunna relaterats 
till ett behov som utryckts i till exempel en dagvattenutredning. Det ska finna skäl 
till den regleringen och stöd som visar på vilka effekter åtgärden med den sär-
skilda lösningen uppnår. Möjligtvis skulle vi kunna ställa krav på fördröjning inom 
den egna fastigheten. Det görs till exempel när det rör det sig om en stor fastighet 
eller när grönytor tas i anspråk och det finns ett större mervärde med planbestäm-
melsen. En stor del av fastigheten är redan idag hårdgjord. Planförslaget innebär 
inte större påverkan på varken avrinningen och infiltrationsmöjligheter. Kommu-
nen bedömer att en sådan bestämmelse krävs inte här.  

Dagens dagvattensystem är dimensionerat efter den norm som gällde när ledning-
en anlades. När kommunen byter ledningar kommer de dimensioneras efter då gäl-
lande krav. Planförslaget innebär små eller inga förändringar av dagvattenflödena 
från fastigheten. Planförslaget genererar därför inte utbyte i förtid av ledningarna.  

 

Trafik 

Den senaste trafikmätningen på Sunnegatan gjordes 2002. Trafikmängden har ökat 
på Sunnegatan varför det behöver göras en ny trafikmätning. 

Kommentar: Innan samrådet har stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att trafik-
mätningen fortfarande är aktuell, eftersom det inte har skett några större föränd-
ringar i området.  

På begäran av de boende gjordes en ny trafikmätning på Sunnegatan efter samrå-
det. ÅDT visade sig vara något lägre än stadsbyggnadsförvaltningen har tagit höjd 
för och uppgick istället till 623 fordon/dygn. Medelhastigheten är också lägre än 
den skyltade hastigheten på 50 km/h och ligger på 23 km/h. Beräkningar i bullerut-
redningen har utgått från den skyltade hastigheten på 50 km/h.  

 

Boendemiljö, skuggning och insyn 

En detaljplan som möjliggör ett 6-vånings höghus på Träffen 1 kommer att med-
föra en avsevärt försämrad boendemiljö, bland annat genom kraftigt ökad direkt in-
syn i de närmaste fastigheternas badrum, sovrum och vardagsrum. Radhusen som 
ligger närmast 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 
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1. Ett 6-vånings höghus bara 17 meter från fastigheten på just den sidan skulle in-
nebära en radikal försämring av boende kvalitén, med fantastisk insyn både mot 
trädgårdsgrupper och bad- och sovrum. En försämring som inte går att värdera i 
pengar. 

Kommentar: Byggnadens utformning vad gäller fönsterplacering, fönsterstorlek 
och uteplatser har störst betydelse för insyn. Dessa utformningsdetaljer regleras 
normalt inte i en detaljplan. Förtätningsprojekt i stadsmiljö innebär oftast en ökad 
insyn och skuggning på omkringliggande fastigheter.  

 

Soprum och cykelparkeringar 

Av planerna framgår inte hur avfallshantering och cykelparkeringar ska lösas. 
Detta skall naturligtvis framgå av planbeskrivningen, speciellt med tanke på det 
lilla utrymme som finns. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en skiss på hur cykelparkering-
ar och avfallshanteringen ska lösas.  

 

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 områdets karaktär och ger på köpet mindre problem med skuggning. in-
syn, 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. En-
ligt artikel i "Dagens Industri·· publicerad 2017-04-10 vore det dessutom bra om 
kommunerna avsatte mark för småhus. Att planförslaget skulle bidra till ett mer le-
vande stadsliv och ha en positiv inverkan på tryggheten låter mest som en chimär. 

Kommentar: Att harmoniera behöver inte per automatik innebära att byggnaden 
ska vara av samma höjd, färg eller fasadmaterial som omkringliggande bebyggelse 
utan snarare att byggnaden ska passa ihop/samverka bra i omgivningen.  Vad som 
passar i område avgörs från fall till fall utifrån områdets förutsättningar.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har flera uppdrag även för småhusbebyggelse. Vid 
förtätningsprojekt i centrala lägen så handlar det i många fall om att bygga på 
höjden. Det är en strategi för att motverka ett ökat bilberoende i samhälle, ta inte 
värdefull mark i anspråk och samtidigt kunna nyttja befintlig teknisk infrastruktur, 
kollektivtrafik och service. Fler människor får tillgång till det stadsliv som idag är 
förunnat ett fåtal.  

 

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 väldigt 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 fartgup-
pet ger mer ljud än en jämn trafikrytm. 
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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? Förtyd-
liga 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: Vägtrafikbuller uppkommer på flera sätt och beror på ett antal fak-
torer, där antalet fordon, fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggning 
framför allt är av betydelse. Andra faktorer som påverkar är vind och temperatur, 
samt hur omgivningen ser ut. Till exempel i en öppnare omgivning med mjuk mark, 
en gräsmatta mm har bättre ljuddämpning än hård mark, i form av asfalt. Hur lju-
det absorberas respektive studsar beror på dessa faktorer samt på fasadbelägg-
ningens ljudabsorberande förmåga.  

Fasadreflektioner är medtagna i bullerberäkningen. Fartguppen har dock inte ta-
gits med som en faktor. Enligt bullerkonsultens utlåtande så ger oftast fartguppen 
en större positiv effekt än negativ, då den bidrar till att de flesta väljer att sänka 
hastigheten. Efter samrådet har bullerutredningen kompletterats och visar även 
bullersituationen för omkringliggande bebyggelse i närområdet.  

Bullerförordningen som gällde när detaljplan påbörjades och som fortfarande ak-
tuell är SFS 2015:216. SFS 2015:216 utfärdades den 9 april 2015. Från och med 
den 1 juli 2017 trädde i kraft en ändring i SFS 2015:216 vad gäller den tredje pa-
ragrafen. Ändringen medger något högre riktvärden för såväl större och mindre 
bostäder om högst 35 kvm. SFS 2015:216 med ändringen ska tillämpas från och 
med den 1 juli.  

Ådt fordon/dygn bygger på verkliga mätningar som har tagits år 2013 för Norra 
Allén och Lagmansgatan och år 2010 för Alstersgatan och år 2002 för Sunnega-
tan. Stadsbyggnadsförvaltning har bedömt att trafikflödena är fortfarande aktuella, 
eftersom det inte har skett några större förändringar i området. På begäran av de 
boende gjordes en ny trafikmätning på Sunnegatan efter samrådet. Ådt visade sig 
vara något lägre än stadsbyggnadsförvaltningen tagit höjd för i bullerberäkningar 
och uppgick till 623 fordon/dygn. Medelhastigheten är också lägre än den skyltade 
hastigheten på 50 km/h. Bullerutredningen utgår från den skyltade hastigheten. 
Vad gäller tung trafik, så har man i bullerberäkningen räknat på mycket högre 
procenttal än vad som sannolikt enligt kommunens bedömning.  

 

Skuggning 

Sol/skuggstudien som utförts i detaljplaneförslaget är undermålig eftersom den 
endast visar skuggningen vid tre olika datum under året. Vi antar att det är gjort en-
ligt regelverket men det speciella läget med extrem närhet till berörda fastigheter 
på två av sidorna gör att man bör se detta över året som helhet. 

Det planerade höghuset kommer att få mycket negativa konsekvenser för framför-
allt radhusbebyggelsen vid Sunnegatan 24-30. Radhusen har liten trädgård på 
skuggsidan och ännu mindre på solsidan/entresidan. Radhusens entresida har idag 
eftermiddags-/kvällssol vilken nyttjas flitigt från tidig vår till långt in på senhösten. 

Möjligheten till eftermiddags-/kvällssol skulle alltså minskas radikalt av ett 6-
våningshus och påverkas av skuggning under elva av årets tolv månader!!! 

Vi kräver att hela sol-/skuggstudien görs om, dels med tanke på det faktum att det 
är husens solsida som berörs och dels med tanke på de felaktigheter vi upptäckt och 
som beskrivs nedan. Det behövs med andra ord en ny solstudie som uppvisar 
skuggningen vid ett antal olika datum och tidpunkter under hela året. 

Kommentar: En animering som visar hur skuggan kommer att röra sig under årets 
årstider kommer att göras och läggas upp på hemsidan i samband med gransk-



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för Träffen 1 m fl  Samrådsredogörelse 15 

 
ningen. Vad gäller skuggning så saknas det tydliga regelverk kring det. I BBR står 
det att en bostad ska ha tillgång till direkt ljus men inte hur många timmar. En 
tumregel som har i vissa fall tillämpats är att det ska vara minst 5 timmar sol vid 
vår- och höstdagsjämning i bostaden.  

 

Vilseledande information 

Nu till en beklämmande del. Elaka tungor har sagt att Stadsbyggnadsförvaltningen 
verkar ha medverkat till vilseledande information kring effekterna av bygget som 
projekteras för Träffen 1. 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 flerbostads-
hus 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 har-
moniera med omgivningen. 

Redan där lät det motsägelsefullt eftersom övriga hus i området är 1,5 till 2 våning-
ar. Man konstaterade samtidigt att "läget kräver dock en omsorgsfull utformning av 
bebyggelsen, dels med tanke på buller, dels i relation till övrig bebyggelse och då 
det ligger i ett framträdande läge." 

För de kringboende och även för andra Karlstadsbor väckte inledande skisser och 
beskrivningar en storm av protester. Planerna ifrågasattes och en omfattande namn-
insamling lämnades in till sekreteraren i Stadsbyggnadsnämden. 

Efter detta har förslaget ändå växt till ett 6-våningshus när nu processen löpt vi-
dare, men under den tekniska termen "5 våningar med indragen takvåning". De 
facto presenteras ett 6- våningshus och det skulle känts klädsamt om man åt-
minstone hade uttryckt sig så att det blir begripligt för vanligt folk, tex "6-
våningshus, som på fackspråk kan benämnas 5-våningshus med indragen takvå-
ning." För säkerhets skull beskrevs omgivande hus nu som 2-3 våningar, på 10-12 
meters höjd, vilket vi tvivlar på att det stämmer. En mer korrekt beskrivning är 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 vil-
ket fall kan vi konstatera att förslaget ligger på 21 meters totalhöjd. Så vitt vi för-
stått betyder det att själva huset är 18 meter högt med platt tak, medan husen i om-
givningen 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: Byggnaden på platsen har alltid avvikit från övrig bebyggelse i om-
rådet både i sin höjd, placering och karaktär. Fastigheten har dessutom varit av-
skuren från övrig bebyggelse och inte varit en del av någon sammanhållen miljö 
för varken småhusbebyggelsen eller flerbostadshusbebyggelsen i området. Stads-
byggnadsförvaltningen resonemang i den frågan har varit och är att här kan man 
tillåta en byggnad som särskiljer sig från övrig bebyggelse i området. Att harmoni-
era betyder inte per automatik att byggnaden ska vara i samma höjd, fasadmaterial 
eller färg utan att byggnaden ska passa ihop/samverka bra med omkringliggande 
bebyggelse. 

Enligt bygglovsritningar så framgår det att närmaste bebyggelse i direkt anslut-
ning till fastigheten är huvudsakligen 10 meter höga över markytan. Radhusen mot 
Sunnegatan är något lägre på 8,5 meter. Det finns laserdata för hela centrala 
Karlstad. Laserscanningen har använts i kommunens egna visualiseringar för att 
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se hur byggnaden kommer att te sig i förhållande till omkringliggande bebyggelse 
på långt håll (läs mer om laserdata i kommentaren på sidan 17).  

Manipulerade presentationer? 

Det är lätt att få uppfattningen att bildmaterialet är framtaget för att mildra intryck-
en av det planerade höghuset. Till exempel så här: 

• Perspektivvalet med omgivande hus i förgrunden gör att de befintliga husen ser 
betydligt högre ut än vad de egentligen är. Detta trollar bort en del av den egentliga 
kontrasten mot höghuset. 

• På skisserna är fönster bara inritade på höghuset, men inte på övriga hus. Ögat får 
alltså inte den intuitiva hjälpen att förstå skillnaden mellan 2 och 6 våningar. Stads-
siluetterna som presenteras som vyer från olika väderstreck verkar än mer manipu-
lativa. 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. Ge-
nom att se det ur grodperspektiv och trycka ihop avståndet ser det nästan ut som 
om några av de befintliga husen är lika höga som det tänkta höghuset. Om man 
istället lägger in de faktiska höjderna blir intrycket ett helt annat, som syns i ex-
emplet vi bifogar. Se bilaga 4. 

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 
höjdförhållandena. 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 visualisering-
ar, men det känns ovärdigt om resultatet bygger på felaktiga underlag. Medvetet el-
ler ej så ska man väl kunna utgå från att stadsbyggnadsnämnden är noggranna i den 
här typen av ärenden. 

Kommentar: Illustrationerna och principskisserna innehåller ett ”djup”, 3D-
perspektive. Ett perspektiv gör att huset upplevs olika från olika avstånd. En bild i 
2D visar mer exakta höjder, men huset kommer aldrig att upplevas på det sättet.  

En riktig modell tas fram till granskningen som kommer att vara tillgänglig att titta 
på och illustrationerna förbättras.  

Syftet med stadsbilderna var att visa att byggnaden har ingen större påverkan på 
stadsbilden i ett större sammanhang. Det planerade huset kommer inte ens att vara 
synligt från alla håll. Inga hus har plockats bort i kvarteret närmast Träffen 1.  

Hur stadsbilden kommer att påverkas lokalt framgår av illustrationerna som har 
tagits fram av arkitekten. Arkitekten har kontrollerat sitt eget underlag gentemot 
bygglovsritningarna. Där ser man hur föreslagen byggnad kommer att te sig i när-
området.  

Kommunen har använt sig av laserdata, då man ville visa området i ett större 
sammanhang och då det skulle ta för lång tid att rita hus för hus (läs mer om la-
serdata på sid 17).  

Ytterligare ett frågetecken, kanske det största, är att alla befintliga byggnader ver-
kar vara ca 60- 70 cm högre i visualiseringen än i verkligheten, vilket förminskar 
skillnaden 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 klar-
het i detta och presentera ett material som stämmer både med verkligheten och de 
tänkta planerna. 
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En fråga man kan ställa sig är varför inte kommunens uppdaterade kartunderlag 
använts, som numera innehåller korrekta nivåer på både mark och byggnader. Det 
hade undanröjt alla eventuella funderingar på medveten manipulation eller ej. 

Förslag: Ett tvåvåningshus 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 
omgivningen, 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. 

Skisser ur andra vinklar 

Vi har tagit hjälp av en bekant i Göteborg som har kört fram nya bilder från samma 
underlag. Även de bygger alltså på det tveksamma materialet men visar lite tydli-
gare hur det tilltänkta höghuset avviker från den befintliga bebyggelsen. 

Vi bifogar ett axplock insändare med synpunkter angående byggande i Karlstad 
kommun. Se bilaga 5 

Vi anser att det skall byggas ett två-våningshus på fastigheten som harmoniserar 
med omgivande hus.  

Kommentar: I kommunens egna visualisering har vi använts oss av laserdata som 
har tagits fram för hela centrala Karlstad. Detta då vi ville visa hur stadsbilden 
påverkas på långt håll och då det skulle ta för lång tid att rita ut hus för hus. Vid 
laserscanningen mäts byggnadens högsta och lägsta punkter över markytan och 
huskroppen ritas ut något under markytan. Beroende på hur markförhållandena 
ser ut kan en del av byggnaden försvinna under backen. Detta innebär att för att få 
fram byggnadens faktiska höjd över markytan så behöver skära bort cirka 2 meter 
från husgrunden. På långt håll har det mindre betydelse, då byggnadernas högsta 
höjd stämmer. På närmare håll behöver man ta hänsyn till marknivåer för att få 
fram byggnadens faktiska höjd som sticker upp ovan markytan. Kommunen har la-
serdata för marknivåerna på befintliga gator. För en som inte har kännedom om 
detta kan det vara svårt att veta hur man ska tolka/läsa av datafiler. Att befintliga 
hus är 60-70 cm högre i visualiseringen än i verkligheten är felaktigt tolkat, då 
byggnadens högsta byggnadshöjd stämmer. Det är husgrunden som man behöver 
skära ner något för att få fram byggnaden faktiska höjd över markytan.  

Kommunen tar fram en riktig modell som kommer att vara tillgänglig att ta del av 
inför granskningen.  

 

Boenden på Alstergatan  
Vi bor i närheten av Träffen 1 där man vill ändra detaljplanen och bygga ett 5 vå-
ningshus. Vi tycker det är helt fel att bygga ett så stort hus i ett område där det idag 
inte finns några större och högre lägenhetshus. Vi har valt att köpa ett hus här av 
just den orsaken att det inte finns några högre hus här. Vi anser att det inte passar in 
och är alldeles för nära omkring liggande radhus och villor. Vi vill inte att det 
byggas något som är högre än husen runt omkring. Samtidigt så anser vi att man 
måste se över trafiksituationen för cyklister på både Alstersgatan och Sunnegatan.  

Jag har gått igenom detaljplanen och undrar hur det är tänkt att trafiken ska komma 
ut från tomten? Vad vi förstår så är det tänkt att kommer det finnas 12 parkerings-
platser. Ska de köra ut mot Sunnegatan eller Alstersgatan?  Idag är Alstersgatan en 
vanlig cykelväg för många barn i området som ska till Norrstrandskolan och/eller 
Hagaborgsskolan.  Alstersgatan är redan idag väldigt trafikerad och inte särskilt 
trafiksäker för barnen. Hur blir det om man bygger ett 5 våningshus. Kommer de 
boende att ha utfart mot Alstersgatan? Hur gör man det säkert för skolbarnen som 
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cyklar att ta sig förbi säkert? För oss är det viktigt att lära barnen tidigt att man ska 
ta cykeln till skola och jobb istället för bilen, men vi vill samtidigt inte vara rädd 
när vi cyklar iväg med våra barn på 5 och 9 år. 

Kommentar: Parkeringsplatserna ska placeras längs Alstergatan med in- och ut-
fart från den. Parkeringsplatsernas placering har dock inte reglerats närmare i de-
taljplanen. Delen av Alstergatan som berörs har karaktären av en enskild gata och 
tjänar endast som infart till angränsande fastigheter. Både hastigheterna och tra-
fikmängderna för den delen av gatan bedöms som relativt låga.   

Ett av de stora trafiksäkerhetsproblemen är att man kör för fort. Ju högre hastighet 
desto större risk för trafikolyckor. En stor del av de åtgärder som utförs i gatumil-
jön är därför riktade mot att få ned de höga hastigheterna. Trafikreglering i form 
av omskyltning, hinder och andra fysiska åtgärder på gata är ingen planfråga utan 
en fråga för trafik- och gatuenheten. Möjlighet finns att vidta fysiska trafikåtgärder 
i form av omgestaltning, skyltning, hinder med mera inom gällande detaljplaner. 
Blandtrafik accepteras allmänt i miljöer med låga hastigheter.  Vid färd med cykel 
får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana sak-
nas. 

Enligt kommunens cykelplan ska kommunen satsa på att hastighetssäkra gator i de 
flesta bostadsområden och införa en hastighetsbegränsning på 30 km/timme vid 
skolor och förskolor.  

 
Boende på Älvrosgatan  
Jag vill lämna mina synpunkter på detaljplanen för Träffen 1. Jag bor på Älvrosga-
tan och känner oro över den ökade parkering som jag tror blir resultatet av för få 
parkeringsplatser i förhållande till lägenheter i det planerade bygget. Redan idag är 
det rörigt på gatorna Kartåsgatan/Älvrosgatan (framför allt Kartåsgatan) med bilar 
som parkerar så att det är svårt att kryssa mellan bilarna. Min bil har blivit skrapad 
och bakspegel förstörd pg av fordon som kört för nära. Jag vill att parkeringsplatser 
säkerställs i mkt högre utsträckning än planerat kring det nybyggda huset alterna-
tivt att ett lägre hus med tre våningar byggs. 

Kommentar: Planförslaget hanterar endast parkeringar för föreslagen bebyggelse 
inom planområdet och följer den parkeringsnorm som är antagen av stadsbygg-
nadsnämnden. Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten enligt par-
keringsnormen. För Träffen 1 gäller inga undantag. Frågor vad gäller parkering i 
övrigt på allmän gatumark hänvisas till trafik- och gatuenheten. Vilka regler som 
gäller för parkering på allmän gatumark anges i lagstiftningen och i de lokala tra-
fikföreskrifterna. Dessa frågor regleras inte i en detaljplan.  

 

Boende på Mårbackagatan  
Den planerade byggnaden med 5 våningar och indragen takvåning är för hög i för-
hållande till omgivande byggnader. 

De intilliggande husen i kv. Registratorn är cirka 10 m höga, mätt till taknock. De-
ras inbördes avstånd är cirka 15-20 m. Den planerade byggnadens avstånd till de 
närmast omgivande husen (i kv. Registratorn resp. Journalisten) är 18-25 m. För att 
den nya byggnadens skuggningseffekt inte ska bli större än de omgivande husens, 
så måste byggnadens höjd sänkas till cirka 10 m. Det innebär att den nya byggna-
den kan vara max. 3 våningar plus eventuellt en indragen takvåning. 

Den kvarvarande parkytan blir för liten för att även en lekyta ska få plats där. En 
lekyta ska naturligtvis anordnas på säkert avstånd från trafiken. Trafikbuller- och 
avgasnivå vid lekytan ska vara tillräckligt låg. 
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Kommentar: Ytor för lek och rekreation finns vid Norrstrandsparken, cirka 400 
meter norr om planområdet. Andra lekytor finns intill korsningen mellan Norra al-
lén och Norrstrandsgatan och vid Sjöstadsvägen, cirka 400 respektive 550 meter 
från planområdet. Parkytan intill fastigheten är inte avsedd för det ändamålet.  

Att förtäta och bygga nya bostäder centralt är ett sätt att motverka bilberoende, ta 
inte värdefull mark i anspråk och samtidigt kunna nyttja befintlig teknisk infra-
struktur, kollektivtrafik och service. Vid förtätningar i staden så handlar det oftast 
om att bygga på höjden. Naturlig följd vid förtätningsprojekt är därför ökad insyn 
och skuggning på omkringliggande fastigheter. Även en byggnad på tre våningar 
skulle innebära en viss påverkan i form av skuggbildning under delar av året (se 
bilden nedan - skuggpåverkan av en byggnad på 3 våningar (12 meter) vid vår-
dagsjämning kl 15.00. Påverkan skulle däremot vara mindre sommartid och befint-
liga uteplatser mot Sunnegatan skulle inte bli skuggade förrän i mitten av augusti.   

 

 
 
Boende på Torsbygatan  
I en bebyggelse finns regler för hur fastigheter utformas för att de ska passa in i den 
miljö där de finns. Norrstrand som område består av villor och flerfamiljshus i två 
våningar och skapar en relativt homogen arkitektur. När det gäller privatbostäder 
finns regler för ombyggnationer och ommålning just för att området fastigheten är 
belägen i ska få vara harmonisk. 

Enligt förslaget Träffen 1 finns inga sådana krav på harmonisering i det befintliga 
området. Fastigheten kommer att sticka upp som ett torn i området och dessutom 
placeras fastigheten så att det blir en känsla av att det "tryckts in", ungefär som om 
du ska få in en för stor fot i en för liten sko. 

Just nu i Karlstad byggs det fastigheter där det finns några kvadratmeter "över" vil-
ket gör att vi skapar en känsla av att vi är trångbodda! 

Om det ska byggas på tomten bör det vara en fastighet som smälter in i omgivning-
en, antingen en villa eller ett flerfamiljshus, variant de som ligger utmed Sunnega-
tan. Att bygga en fastighet enligt förslaget förstör miljön på östra Norrstrand! 

PS! Även om detta inte hör till detta ärende så vittnar de höghus som ska byggas 
vid Sundsta torg om precis det jag beskriver ovan. Fastigheter "trycks in" och för 
att skapa så många bostäder som möjligt vill man bygga på höjden utan att se till 
hur miljön påverkas! 

Kommentar: Det finns inte en enhetlig mall för hur man ska komplettera i en be-
fintlig miljö. Varje område är unik, även förutsättningar, behov, syn och uppfatt-
ningar om hur staden skall se ut och utvecklas kan förändras med tiden. Hur det är 
lämpligt att bebygga ett område avgörs från fall till fall. Ibland kan områden be-
höva kompletteras med andra typer av bebyggelse och med andra uttryck för att 
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berika en stadsdel, ge möjligheter till mångfald och skapa andra möjligheter än det 
området i dag kan erbjuda. Många vill bo och arbeta centralt. Genom förtätning 
ges möjligt för fler människor att bo centralt, i attraktiva lägen och fler får tillgång 
till det stadsliv som idag är förunnat ett fåtal. Vid förtätningsprojekt i centrala lä-
gen så handlar det oftast om att bygga på höjden. Det ger bättre underlag för ser-
vice och handel, stärker centrum och gör det mer levande.  

 
Boende i närområdet  
Jag bor i området. Jag saknar en solstudie som visar skillnaden före och efter 
byggnation. 

Kommentar: En solstudie som visar på skillnaden före och efter byggnation har 
inte genomförts även om det förvisso skulle vara intressant att visa i samman-
hanget.  

 
Boende på Sunnegatan  
Den information som getts till de närboende i området anser jag inte vara med san-
ningen överensstämmande. 

Det hölls ett första Samrådsmöte med från Kommunen inbjudna närboende, där vi 
skulle få information och även få göra våra röster hörda i frågan. I denna inbjudan 
utlovades att hänsyn skulle tas till våra åsikter. Det vi på detta möte fick veta var, 
att ett fyra fem-våningshus var planerat, med ca 20 lägenheter. Nu hör det till saken 
att vi närboende inte är emot att ett nytt hus byggs, men att det skulle kunna räcka 
med tre våningar, för att smälta in i omgivningen. På mötet fick vi klart för oss att 
enligt Jan-Ove Gustafsson, Karlstadhus, så var det inte ekonomiskt lönande.  

Mötet avslutades och vi skulle bli kallade till ytterligare ett Samrådsmöte några 
månader senare.  

Innan detta Samrådsmöte kom till stånd fick vi i Karlstads tidningar se ett repor-
tage om detta bygge, där även en skiss ingick och beskrivning över hur det hela var 
tänkt. 

Det visade sig nu vara sex våningar högt, visserligen med ”indragen” takvåning. 
Denna skiss var utformad så att de nu befintliga husen verkade vara i höjd med ett 
normalt fyravåningshus. Alltså helt missvisande! Tyvärr visade det sig att på Sam-
rådsmöte nr:2, som vi blev kallade till, hade ingen som helst hänsyn tagits till vad 
vi närboende tidigare hade framfört. Är det så här en så viktig fråga ska skötas? 
Ska det tillåtas att allmänheten blir totalt överkörd och ställs inför det faktum att 
ingen egentligen bryr sig. Helt enkelt är alla vackra ord ”ett spel för galleriet”. 
Egentligen är det ofattbart att Kommunen ödslar sin tid på en alldeles onödig 
kommunikation med de närboende, när saken redan är klar och Byggherren kan 
känna sig nöjd, det är ju han som är vinnaren i sammanhanget. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner på uppdrag 
från stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Syftet med det tidiga sam-
rådsmötet har varit att informera om planuppdraget, berätta om planprocessen 
samt utbyta information. 

Planprocessen är tydligt reglerat i lagstiftningen. Syfte med planprocessen är just 
att alla berörda ska kunna lämna in sina synpunkter som tjänstemännen och politi-
kerna sedan kan ta ställning till, huruvida dessa ska tillmötesgås eller ej. I slutän-
dan så är det den politiska församlingen som fattar beslut i frågan. Innan den poli-
tiska församlingen fattar beslut får de ta del av ett omfattande beslutsunderlag med 
innehållande bland annat alla planhandlingar, utredningar och inkomna syn-
punkter.  
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Att ta hänsyn är en grundläggande utgångspunkt i plan- och bygglagen. Att ta hän-
syn betyder inte att man behöver uppnå ett samförstånd eller komma till en konsen-
sus om planens utformning, då det finns olika uppfattningar och syn på hur ett om-
råde ska utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att skälig hänsyn har tagits i frågan om bygg-
nadens höjd med tanke på det centrala läget. Den planerade byggnaden innebär 
visserligen påverkan i form av skuggning och insyn, vilket är svårt att undvika vid 
förtätningsprojekt i centrala lägen.   

Denna synpunkt kommer att ta upp de trafikproblem som kommer att uppstå. Nu 
presenterades att i stället för tidigare sagda antal om 20 lägenheter, skulle bli 30 be-
fintliga lägenheter, med planlagd parkeringsmöjlighet om 13 platser. Det vill säga 
0,4 parkeringsplatser per hushåll. Den glädjekalkyl som Kommunen har till biltät-
het per inflyttad hyresgäst, kan inte vara relevant till dagens samhälle. Redan under 
de första månaderna i år har biltätheten ökat enligt mätningar. Alltså tillkommer 
parkeringsproblemen i områdets närhet. Men den frågan är ju enligt de uppgifter 
som kom oss till del redan löst. Situationen här på området är redan ansträngd i 
parkeringsfrågan. På Sunnegatan kan det förekomma att både garagenedfart och 
övriga utfarter från trädgårdar är blockerade av parkerade bilar som förhindrar att 
det går att ta sig ut. 

Kommentar: Hur många lägenheter som ett bygge kommer att genera regleras inte 
i en detaljplan. När vi tittat på parkeringsbehovet så utgår vi från den parkerings-
norm som är antagen av stadsbyggnadsnämnden. Parkeringsnormen är baserad på 
bruttoarea och om det är stora eller små lägenheter som det planeras för. Frågan 
prövas därför slutligen vid bygglov, då det är mer konkret om vad som kommer att 
byggas på platsen. Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten enligt 
parkeringsnormen. För Träffen 1 gäller inga undantag.  

Enligt trafikföreskrifter så får man generellt inte parkera framför utfarter och ga-
ragenedfarter. Ser man en bil som är felparkerad eller parkerad på ett trafikfarligt 
sätt så bör man kontakta trafikvärdar/polisen som ansvarar för trafiksäkerheten.   

Sedan tillkommer problemet med eventuell snöröjning, då beroende på hur vintern 
kommer att bli. Sunnegatan är tex. en gata med låg prioritet vad gäller snöröjning. 
Hur kommer det att tänkas se ut framledes? Under de snörika vintrar vi har haft, 
har snön plogats upp ända till staketet på den ena sidan av gatan, så att den annars 
befintliga trottoaren ej har kunnat nyttjas. Stora snöhögar har varit upplogade mot 
fastigheters staket i gatukorsningar så att ej fri sikt har varit möjlig. Detta kan tyck-
as vara en bagatell, men det är dock vi som bor här som faktiskt drabbas.  

Kommentar: Normalt så ska inte snöhögar plogas upp i korsningar. Enligt in-
formation från teknik- och fastighetsförvaltningen så sker det idag ett upplag av 
snö på grönytan i korsningen med Norra Allén. Framledes är tanken att snön ska 
köras bort och inte läggas upp på grönytan. Detaljplanen reglerar inte i frågor vad 
gäller vinterväghållningen. Synpunkter på vinterväghållningen eller felanmälan 
kan lämnas på kommunens hemsida.  

 

Boende på Södra Ljungbygatan  
I samband med samrådsmötet angående de tre nya husen på Tolvmannagatan som 
vi deltog i för kanske 7-8 år sedan, så fördes det fram en hel del synpunkter. Vår 
stora synpunkt var buller och vibrationsproblem från främst järnvägen och det har 
väl kanske åtgärdats för dessa boende, men inte för oss som har villor på Södra 
Ljungbygatan och närliggande tvärgator, sedan 1920-talet. 

Kommentar: Enligt vibrationsutredningen som togs fram i samband med den pla-
nen överstegs inte de gällande riktvärdena för det planerade bygget. Vibrationerna 
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kan dock variera kraftigt lokalt och har till viss del att göra med hur marksamman-
sättningen ser ut.  

En annan farhåga var att det blir ökad biltrafik och fler bilar parkerade på gatorna 
runt Tolvmannagatan. Detta problem blev tyvärr realiserat och biltrafiken har ökat 
och fordon står parkerade överallt på lediga ytor. Även framför "potatishuset" där 
de utgör klara trafikproblem för bl a trafiken som kommer på Södra Ljungbygatan 
och skall ut till höger på Lagmansgatan. Bilar står parkerade på förbudszonen och 
utgör stora trafikproblem i form av bl a skymmer sikten. Incidenter inträffar dagli-
gen... 

Problemet har påpekats mot trafikenheten på kommunen, utan synbara resul-
tat/åtgärder. 

Problemet ökade i samband med rondellbygget på Lagmansgatan, som tyvärr inte 
fick en lyckad utformning... 

Ett 5 vån hus med tillhörande boende, på Träffen 1 platsen, kommer att medföra 
fler bilar i området och parkeringsproblem. Norrstrandsskolan ligger ju "runt hör-
net" och Norra Allén är ständigt fyllt med bilar, släpkärror och "långtidsparkerade 
bilar" och annat som hindrar trafiken för all inkl bussarna samt också utgör trafik-
fällor för barnen kring skolan... 

Således anser vi att huset INTE får/bör byggas förrän man säkerställt parkerings-
möjligheter för minst en bil/hushåll för de som bor i huset samt gästparkering. 

Förslag: att 1:a våningen på träffen,(ovan mark) är ett parkeringsvåning/område för 
husets boende.. Gräva ner sig i marken är nog inte att rekommendera. Det lär vara 
ca 60 m sand ner till urberget, och grundvattennivån i området ligger nog bara ca 2-
4 m under markplan. 

Behöver undersökas mycket noggrant... 

Kommentar: Antalet bilparkeringar för nya bostäder räknas fram utifrån kommu-
nens gällande parkeringsnorm, som har antagits av stadsbyggnadsnämnden. Plan-
förslaget ska uppfylla de krav som ställs enligt den gällande parkeringsnormen. 
Varje fastighetsägare har ansvar att lösa parkeringsbehovet för sin fastighet. 
Kommunen har inget ansvar att tillhandahålla parkeringsplatser åt privata fastig-
hetsägaren på kommunens mark.  

Ser man en bil som är parkerad på ett trafikfarligt sätt så bör man kontakta trafik-
värdar/polisen som ansvarar för trafiksäkerheten. Trafikverket och lokala trafikfö-
reskrifter beskriver vilka trafikregler som gäller för parkering. Parkerar man sin 
bil framför utfarter, i korsningar, på förbudszoner så bryter man mot trafikregler.  

 

Boende i Karlstad 
Tycker det är en bra idé. Jag antar nu att den illustrationen som ligger ute på Karl-
stad växer är så byggnaden är tänk att se ut. Är det så tycker jag att ni kan tänka om 
lite rörande designen på huset (material, färgmässigt osv).  

Kommentar: Bebyggelsen på Norrstrand präglas av stor mångfald vad gäller 
material, färger osv. Gestaltningen av huset har därför inte reglerats närmare i de-
taljplanen. Detaljplanen ger i huvudsak ramarna i form av framförallt volym, pla-
cering och höjder för tillkommande bebyggelse. Gestaltningstankar tas upp i plan-
beskrivningen.  

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2017-11-23 av stadsbyggnadsplanerare Anastasia Mileoranskaya. 
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