
GRANSKNINGUTLÅTANDE
detaljplan för Våxnäs centrum,

inom Våxnäs, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap, där gransk-
ning enligt 5 kap. 18 § hölls mellan 12 april och 11 maj 2022. Kommunala och statliga remissinstan-
ser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt fastighetsförteckningen och organisationer/
boende och hyresgäster i närområdet har särskilt blivit inbjudna till att lämna synpunkter på de-
taljplanen. Därtill har organistioner och intresseföreningar fått information om samrådsförslaget. 
Detaljplanen har även funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset 
och på kommunens hemsida under granskningstiden. 

En underrättelse enligt 5 kap. 19 § har anslagits på kommunens anslagstavla den 12 april 2022. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Nio yttranden inkom under granskningen, varav ett av dessa är underskrivet av 15 boende på 
Petersbergsgatan och Backgatan öster om planområdet. Sex yttranden har inkommit från remissin-
stanser varav tre är utan erinran. 

Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stadsbyggnadsförvaltning-
ens kommentarer till dessa. Länsstyrelsen har synpunkter angående geoteknik. Värmlands museum 
anser att det hade varit positivt om några av befintliga byggnaders karaktärsdrag givits skydd i 
detaljplan. Värmlands museum anser också att variationen av byggnadshöjderna är bra, liksom att 
tilläggen är tydligt avläsbara genom avvikande material. Värmlands museum anser dock att takens 
utformning bör ses över så att de ges liknande utformningar för att undvika att området blir för 
spretigt.

15 boende inom Petersbergsgatan och Backgatan framför synpunkter kring trygghet, skala och 
utformning, kulturhistoriska värden, solstudier och trafik. 

Från övriga synpunktslämnare, boende inom Hagalund, rör yttranden bland annat trafik/parkering, 
samrådskrets, andel handelslokaler, kulturmiljö, trygghet, geoteknik och dagvatten. 

Dnr SBN 2019-141



En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommentaren nedan och stadsbyggnadsför-
valtningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 §.

Ändringar inför antagande
Inför antagande har följande ändringar/tillägg gjorts:
• De geotekniska frågorna har utretts ytterligare. PM Geoteknik (Sweco) har reviderats och kompletterats med 

en geoteknisk undersökning. Planbeskrivningen kompletteras med information från den reviderade rapporten.
• Plankartan kompletteras inför antagandet med en bestämmelse för den längre butikslängan i nordväst som syf-

tar till att bryta ned skalan för påbyggnaden genom att undvika att hela byggnadens längd byggs i fyra våningar 
utan att den bryts upp i två delar. 

• Solstudierna uppdateras för att tydligare beskriva skillnaderna mellan förslaget och nuläget. 
• En kompletterande illustration som beskriver skala och inriktning av förslaget mot Petersbergsgatan tillförs 

planbeskrivningen.
• Beskrivningen av befintlig omgivande bebyggelse utvecklas.
• Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av tillkommande biltrafik. 
• Mindre redaktionella ändringar görs i planbeskrivningen och på plankartan. 

Kvarstående synpunkter

- 15 boende på Petersbergsgatan och Backgatan 
Synpunkter kring lägre skala, trygghetsfrågor, kulturhistoriska värden/utformning, trafik. 

- Värmlands museum 
Värmlands museum anser att det hade varit positivt om några av befintliga byggnaders karaktärsdrag givits skydd 
i detaljplan. Likaså anser museet att takens utformning bör ses över så att de ges liknande utformningar för att 
undvika att området blir för spretigt. 
 

- Boende 1 Hagalund 
Önskar en lägre bebyggelseskala. 

- Boende 2 Hagalund
Synpunkter bland annat om trafik/parkering, samrådskrets, andel handelslokaler, kulturmiljö, trygghet, geoteknik 
och dagvatten. 

- Våxnäs Socialdemokratiska förening (från samrådet)
Motsätter sig att detaljplanen genom att reglera en del av parkeringsplatsen i nordväst verkar för en framtida buss-
linje över Våxnäs torg. 
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INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommen-
teras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet. Stadsbyggnadsförvaltningens kommenta-
rer redovisas i kursiv stil.

Yttranden utan erinran och/eller av upplysningskaraktär

Trafikverket
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas posi-
tivt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har tillgodosett de synpunkter som teknik- och fastighetsförvaltningen 
lämnat i detaljplanens samrådsskede. Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på nu upprättad 
granskningshandling. 

Region Värmland Kollektivtrafik
Region Värmland Kollektivtrafik har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende. 
Vår bedömning är att planförslaget stämmer väl överens med framtida planer för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i området. Vi har således inga invändningar mot eller synpunkter på förslaget.

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen
Kvarstående synpunkter från samrådet
I samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter rörande geoteknik, buller, dagvatten och skyfall, 
miljökvalitetsnormer för vatten, markföroreningar, trygghetsaspekter, trafik och gångpassager. 
Kommunen har till granskningsskedet bemött Länsstyrelsens synpunkter och vissa justeringar
har gjorts. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter angående geoteknik.

Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Länsstyrelsen remitterade samrådshandlingarna till Statens geotekniska institut (SGI) under samrå-
det och kunde med stöd av yttrandet beskriva vad som krävdes för att visa att marken är lämplig för 
planens ändamål. Till granskning har ett geotekniskt utlåtande bifogats handlingarna men ingen
utredning har genomförts så som efterfrågades i Länsstyrelsens samrådsyttrande. Länsstyrelsen 
har återigen hört SGI genom remittera granskningshandlingarna. I sitt yttrande påpekar SGI att de 
topografiska förhållandena förvisso är gynnsamma men att markens beskaffenhet indikeras vara 
ogynnsam men är ej utredd. Det går vidare inte att utläsa om totalstabiliteten är bedömd utifrån 
befintliga förhållanden eller utifrån planerade förhållanden och om stabiliteten behöver säkerställas 
genom regleringar med planbestämmelser. SGI anser sammantaget att synpunkterna från samrådet 
kvarstår. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning.
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Buller
Synpunkterna från samrådet om bullerstörningar i det nya södra kvarteret har tillgodosetts genom 
att båda de två kvadranterna närmast Hagalundsvägen nu omfattas av skyddsbestämmelsen [m]. 
Länsstyrelsen har därför inget ytterligare att erinra i den frågan. 

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan. De geotekniska förhållandena är inte tillräckligt utredda och slutsatser i geotekniskt utlå-
tande baseras inte på ett fullgott underlag varför dessa oklarheter måste redas ut för att kunna
bedöma markens lämplighet för föreslagen markanvändning. Mot bakgrund av detta anser Läns-
styrelsen att dessa frågor måste utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder 
någon prövning eller ej.

Kommentar: Inför antagande av detaljplanen har de geotekniska frågorna utretts ytterligare. PM Geoteknik (Sweco) 
har reviderats. Information från tidigare geotekniska undersökningar i området har kompletterats med en geoteknisk 
undersökning. Den geotekniska undersökningen har utförts under perioden augusti-september 2022. Resultat
från utförd undersökning redovisas i Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/geoteknik daterad 2022-09-23.

Planbeskrivningen kompletteras med information från den reviderade rapporten där nedanstående information är 
viktiga stycken. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i två sektioner mot befintligt utjämningsmagasin för dagvatten. Resultatet visar att 
totalstabiliteten för området är tillfredsställande. Vid schaktarbeten ska lokal stabilitet värderas och beräknas för 
varje enskilt fall.

Grundläggning
Sweco skriver vidare att avseende grundläggning erfordrar planerade byggnader djupgrundläggning med spetsburna 
pålar för ett sättningsfritt utförande. Golv ska utföras som fribärande.

Sweco konstaterar att med nuvarande underlag föreligger inte något hinder eller allvarliga restriktioner ur geoteknisk 
synpunkt för detaljplanens genomförande. Kompletterande geoteknisk undersökning ska utföras i detaljprojekterings-
skedet. I detaljprojekteringsskedet ska ett nära samråd ske mellan markprojektör, konstruktör och geotekniker.

Kommunala remissinstanser

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av granskningsförslaget och har följande synpunkter. 
Borde det inte vara prickmark på u-områdena inom kvartersmarken för bostäder? 

I övrigt har lantmäterimyndighetens synpunkter från samrådet blivit tillgodosedda.

Kommentar: U-området kompletteras med prickmark. Prickmarken hade fallit bort rit-tekniskt på plankartan och 
åtgärdas inför antagandet. 
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Övriga remissinstanser

Värmlands Museum
Värmlands Museum har tagit del av granskningshandlingarna daterade 2022-04-06 och anger föl-
jande med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. 

Även om området Våxnäs centrum inte är utpekat som kulturhistoriskt värdefull i kommunens 
kulturmiljöprogram så menar vi att byggnadernas utformning, materialval, planering och placering 
har kulturhistoriska värden. I Våxnäs centrum kan man enkelt avläsa tanken om de externa centra 
som skulle komplettera stadens centrum. Dessa centra skulle ha olika områden för arbete, bostäder 
och centrum. Materialen i Våxnäs centrum är enhetligt hållna i rött tegel och byggnadsvolymerna 
har flacka tak. Vid tiden för uppförandet var området mycket modernt och här fanns enligt upp-
gift stadens första snabbköp där varorna plockades i hyllor och lades i varukorg istället för att man 
handlade över disk. 

Med tiden har området fått en negativ klang och många upplever Våxnäs centrum som ett otryggt 
område. Att motverka detta genom att se över verksamheterna och föra in bostäder här tror vi 
kommer att ha en positiv påverkan. 

I planprogrammet beskrivs byggnadernas värdefulla karaktärsdrag. Vi menar att det hade varit po-
sitivt om några av dessa hade getts skydd i detaljplanen. Bland annat borde byggnadernas enhetliga 
gestaltning, det röda fasadteglet och murpartier med koppar på något sätt getts skyddsbestämmel-
ser. 

Att byggnadshöjderna kommer variera tror vi är bra. Vi menar också att det är positivt att tilläggen 
är tydligt avläsbara genom avvikande material jämfört med de ursprungliga byggnadskropparna. 
Men för att ändå hålla samman byggnaderna så att de inte ”spretar” för mycket menar vi att takens 
utformning bör ses över så att de, antingen i detaljplanen eller i bygglovsskedet, ges liknande ut-
formningar, tex som flacka pulpettak.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har övervägt förutsättningarna för skyddsbestämmelser i detaljplanen men 
landat i en avvägning där plankartan förses med utformningsbestämmelser som syftar till att säkerställa att det 
befintliga Våxnäs centrum ska ges en utformning med tegelfasader. Då byggnaderna inte bedömts ha så pass höga 
värden att de bör ges skydd mot rivning ger planen möjlighet att ersätta byggnader med nya. Byggrätterna följer dock 
de befintliga byggnaderna i Våxnäs centrum vilket i kombination med krav på fasadtegel bör innebära starka skäl 
att söka bevara befintliga byggnader i så stor utsträckning som möjligt vid genomförandet. 

För påbyggnader på befintliga Våxnäs centrum har byggrätterna reglerats med nockhöjd med precisa avgränsningar 
utifrån det redovisade arkitektunderlaget. Detta bör innebära att påbyggnadsprojekten drivs mot flacka tak och ett 
ganska lugnt uttryck som fungerar bra med befintiga byggnader. 

För det nytillkommande kvarteret i söder är den arkitektoniska inriktningen att takens form ska vara en modern 
tolkning av sadeltak. Takens gestaltning bryter ner skalan och signalerar tydligt att det är ett bostadskvarter samt 
skapar en övergång mellan centrumfunktionerna och omgivande bostäder.
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Sakägare

15 boende på Petersbergsgatan och Backgatan. 
Det finns ett behov av att modernisera Våxnäs centrum då det är slitet och nedgånget. Miljön 
upplevs också som otrygg, en otrygghet som har förstärkts i och med flytten av fritidsgården på 
Gruvlyckan in till Våxnäs centrum. Det finns goda belägg för denna otrygghet då Karlstads kom-
mun känts sig nödsakade att ha ordningsvakter i centrum under kvällstid. Detta understryks också 
av de synpunkter som inlämnats tidigare och som redovisas i Samrådsredogörelsen via Trygghets-
center (Samrådsredogörelse Dnr-2019-141, s 12). Vi boende är överens med kommunen i detta fall. 
I planförslaget finns det dock en hel del som motsäger att de föreslagna förändringarna skulle leda 
till förbättringar för området.

Det är också olyckligt att det i samma Samrådsredogörelse och avsnittet från Kultur- och fritids-
nämnden (s. 12), i kommentarerna från kommunen skrivs att ”Noteras. Synpunkter och önskemål 
framförs internt inom kommunen liksom gentemot fastighetsägaren”. De synpunkter som fram-
ställs i detta stycke är synnerligen av intresse för oss boende i området och här bör de boendes 
åsikter tas hänsyn till. Bland annat så skrivs det att ”Om kommunen i ett tidigt skede lyssnar på 
medborgarna i dialog så skapas trygghet och gemenskap för både boende och besökare” (s. 12). Vi 
som är boende på Petersbergsgatan menar att vi har åsidosatts i hela denna process som startade 
2016. Det är synnerligen viktigt för oss som bor i kedjehusen, mot en av de baksidor som nämns 
att Våxnäs centrum har, att våra röster görs hörda också. Ska det bli någon förändring så se då till 
att även Petersbergsgatan blir en solig framsida och förstärk inte den baksida som redan uttrycks i 
planprogrammet. Det som planprogrammet, från att det presenterades första gången 2016 till idag 
och som vi boende har påpekat från första början, inte har tagit hänsyn till är Våxnäs villaområdes 
existens och oss boende där. Detta påstående styrker vi med att det inte någonstans diskuteras att 
på Petersbergsgatan är bebyggelsen låg, lite drygt 5m höga små kedjehus och deras tomtgränser 
är belägna en gatbredds avstånd från planerad bebyggelse och hur mycket vi egentligen påverkas 
negativt av de föreslagna förändringarna. Det står inte heller att läsa något om villaområdets bidrag 
till områdets trevnad. Det är i ock för sig inte så konstigt eftersom planprogrammet inte ser till det 
område som ligger öster som Våxnäs centrum utan uppdraget gäller enbart centrumområdet vilket 
vi anser är anmärkningsvärt.

Områdets kulturhistoriska värde 
Dessa hus med sina tomter har endast den smala Petersbergsgatan mellan sig och Våxnäs centrum. 
Område har dessutom av Karlstads kommuns kulturmiljöprogram pekats ut som en ”särskild vär-
defull miljö” och därför ska bevaras. Att då samtidigt tillåta att centrumfastigheten benämnd med nr 
4 i planprogrammet (Samrådsredogörelse Dnr-2019-141), ett fåtal meter därifrån, ska kunna tillåtas 
att byggas på med 2 våningar radhus och att även tillåta ett helt nytt kvarter med höghus att om-
gärda villakvarteret ser vi som helt omöjligt att tillåta. 
Centrumfastigheten i sig har även det ett visst kulturhistoriskt värde och de förslag som har presen-
terats med trä och glaspartier i de nya våningarna rimmar mycket illa mot den kulturhistoria som 
finns i hela området, dvs även inkluderat det trevliga kedjehusområdet. De båda, villakvarteret och 
centrumfastigheten harmonierar mycket bra med varandra idag. Båda är låga och utgör en mjuk 
övergång till parken västerut.

Centrumbyggnaderna skulle få Våxnäs villaområde att se väldigt malplacerat ut, som små kolonistu-
gor omgärdade av höghus. Lägg därtill att vi villaägare kommer att få insyn i våra fastigheter från 
dessa påbyggda radhus. I hela processen med planprogrammet har man satt ett streck vid kanten 
av Petersbergsgatan, utan att se på helheten som vi menar även inkluderar villaområdet. Vi är redan 
idag omgärdade av höghus om än på något längre avstånd än de som presenteras i planprogram-
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met. Om planprogrammet genomförs i sin nuvarande förslagsform (Samrådsredogörelse Dm-2019-
141) är det dödsstöten för trivseln i villaområdet.

Solstudierna  
Under de sista 15 åren har många nya husägare kommit till området och de har alla på sitt sätt 
bidragit till att göra gatan trevlig att promenera på och inte bara passera. Trädgårdarna är fulla med 
blommor och växter och bidrar till gatans trevnad och husen är renoverade och välskötta. Med en 
påbyggnad på huskroppen framför husen kommer växterna inte att trivas längre och inte heller de 
boende varför det finns en stor risk att de boende försöker flytta och området förfaller. Villaägarna 
som idag ofta sitter på sina framsidor och njuter av eftermiddagssolen från tidig vår till sen höst och 
pratar lite med förbipasserande och allmänt bidrar till gatans trivsel kommer att få minskad sol på 
sina framsidor och därmed få sina framsidor oanvändbara. 

Trafiksituationen  
Redan idag har vi mycket trafik på gatan med 2 busslinjer som stannar mitt på gatan och bidrar till 
långa köer med väntande bilar och andra bussar ( det kan vara så mycket som 4 bussar som står i 
kö) och stundtals blockerar dessa bussar även de boendes garageinfarter då ledbussarna är för långa 
för den korta busshållplatsen. Detta är en trafiksituation som vi boende har försökt att påverka 
i många år, men som inte kommunen funnit att medborgarna är värda att lyssna på. Det är inte 
många bilar som ställer sina bilar på parkeringen mot Hagalundsvägen men däremot är det väldigt 
många bilar som redan idag passerar in och ut till återvinningscentralen som finns på området. Pro-
blemet med mycket trafik på Petersbergsgatan kommer att förstärkas även om återvinningen flyttas 
i och med att de boende behöver parkeringsplatser på området och därigenom kommer att använda 
Petersbergsgatan som infart.

Det nya kvarteret  
Med ett nytt kvarter i korsningen Petersbergsgatan och Hagalundvägen framhålls att dess framsida 
ska ligga mot parken. Som tidigare nämns så kommer även det att ge intrycket av att Petersbergs-
gatan är områdets baksida vilket kan förstärka det intryck som redan finns här istället för att öppna 
upp området. Det finns redan idag problem med gängbildningar under de skärmtak som finns i 
centrum längs med Petersbergsgatan och med ett nytt kvarter i närheten så kan det bidra till ytter-
ligare grupper med ungdomar som hänger där sen kväll och nattetid när fritidsgården stängt. Detta 
finns redan idag och förstärks i och med närheten till busshållplatsen vid centrum där ungdomarna 
hänger länge. Framför allt märks detta i samband med storhelger så som jul och nyår då allt från 
väldigt unga personer till lite äldre skjutit smällare överallt inom centrumområdet.  
”Öppna upp mot parken”, skrivs som väldigt viktigt vad det gäller de nya bostäderna och föränd-
ringarna av centrum. Vi ifrågasätter varför detta är viktigt i fallet med nya bostäder i centrum när 
man ändå har byggt den nya skolan med baksidan mot parken. Parken är då viktig med avseende på 
bostäder men inte för barnen som går i skolan tycks det som.  
Med fler hus i området, ännu tätare bebyggelse så ökar otryggheten då fler ungdomar kan komma 
till området och ansluta sig till de redan existerande gängen. De farhågor angående byggnationen 
som Trygghetscenter framfört (s. 12 - 14) är mycket relevanta och vi delar åsikterna men är skarpare 
i vår ton då vi menar att i och med att det inte går att reglera dessa restriktioner i en detaljplan så 
ska inte heller detaljplanen i sin nuvarande form träda i kraft över huvud taget. I förslaget vill man 
också att butiker ska finnas i bottenplan, varför frågar vi oss eftersom det idag inte finns någon 
bredd av butiker utan fokus är livsmedel och restauranger, även vid nyetablering. Med den otrygg-
het som idag finns i området kan man kanske tänka sig att det ur trygghetssynpunkt är vettigt att 
lägga bostäder högre upp från marken eftersom det stundtals också förekommer vandalisering av 
butiksfönstren i centrumområdet vilket också skulle kunna ske i ett nytt område. 
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Centrumområdets positiva sidor  
Det är positivt att fastighetsägaren inte bara förvaltar centrum utan även vill utveckla det. Fast-
ighetsägaren bör ges möjlighet att utveckla området till ett attraktivt centrum utan att bygga på 
höjden. Fastighetsägaren har börjat fräscha upp byggnaderna vilket vi boende ser som positivt.

Sammanfattning  
När det gäller tryggheten i området ser vi det som mycket märkligt att kommunen ska överlämna 
ansvaret till fastighetsägare och arkitekter så som skrivs i kommentarerna i Samrådsredogörelsen 
(Samrådsredogörelse Dnr-2019-141, s 14) vad gäller områdets utformning. I ett område som redan 
dras med problem bör kommunen ha möjlighet att stoppa detta innan det är för sent och spaden 
redan satts i jorden. Innan området har blivit tryggare med sin nuvarande befolkning bör inte fler 
människor kunna bosätta sig här.  
Kommunen behöver också ta ett helhetsgrepp med avseende på kulturhistoriska värden. Ett helt 
område har märkts som kulturhistoriskt ( våxnäs villaområde) och att då endast ett fåtal me-
ter därifrån tillåta de genomgripande förändringar av Våxnäs centrum som föreslås, får hela det 
kulturhistoriska programmet att verka som det satts ur spel av kommunen. Detta för att gynna en 
fastighetsägare att bygga fler bostäder i kommunen medan ett fåtal villaägare bara ska acceptera att 
deras hus som är byggda i samma tidsepok ska skyddas. Antingen ska hela området, centrum och 
villaområdet, vara kulturhistoriskt eller så ska inget vara det är vår åsikt. Förändringarna med avse-
ende på påbyggnationer ska därför inte tillåtas (även fönsterbytet i centrum strider mot den tidens 
byggideal). 
 
Solstudierna är av stor vikt för de boende i villakvarteret och ska det över huvud taget byggas något 
på södra parkeringen så ska inte husen närmast Petersbergsgatan tillåtas högre höjd än centrum-
byggnad 4 så som den ser ut i dagsläget med avseende på höjd. Ett fåtal hus, gärna med inspiration 
av Boklok-hus i två våningar vore troligen ett bättre alternativ på detta område.

Kommentar:

Kultur- och fritidsfövaltningens arbete / Fritidsgården / Trygghetsfrågor
Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar tillsammans med övriga kommunala förvaltningar kring många frågor, bland an-
nat stadsplanering. Kultur- och fritidsförvaltningen bekrev i sitt samrådsyttrande de dialoger de genomfört i samband 
med det översiktsplanearbete som pågår. Bland annat utifrån dessa dialoger jobbar Kultur och fritidsförvaltningen 
genom sin etablering av Västra mötesplatsen på Våxnäs centrum för att stärka upp närvaron av vuxna, goda 
förebilder både på dagar kvällar och helger. Kultur- och fritidsförvaltningen ser den ökade vuxna närvaron som en del 
i en trygghetsskapande åtgärd vilket förstärks av en god samverkan med polis, väktare och Ungdomar för trygghet. 
Även dessa vuxna rör sig på och runt Våxnäs samt inne på mötesplatser på kvällar och helger. Fritidsledarnas 
arbete består i att vara goda förebilder och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för våra medborgare medan 
Polis ansvarar för att arbeta aktivt med brottsförebyggande och lagförande arbete. Kultur och fritidsförvaltningen 
håller även på att etablera en fritidsbank, även den på Växnäs centrum (Gamla bibliotekets lokaler) för att skapa 
ökade möjligheter till våra medborgare att ha ett aktivt fritid oavsett . Kultur och fritidsförvaltningen ser genom dessa 
två etableringar (samt Karmens Parklek) att kommunen skapar möjligheter och ger förutsättningar till medborgarna 
att ha en fritid som är meningsfull samtidigt som det skapar en ökad trygghet i området. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inriktningen i planförslaget att komplettera området med bostäder och 
därmed uppnå en större funktionsblandning är positivt ur ett trygghetsperspektiv. På så sätt blir Våxnäs centrum 
befolkat fler timmar under dygnet vilket bidrar till att fler människor är i rörelse, samt också att fler människor
stannar på platsen och inte enbart passerar genom. Men för att uppnå trygghet och trivsel behövs det fler åtgärder 
än bara en byggnadskomplettering för en mer blandad bebyggelse. Teknik- och fastighetsförvaltningens park- och 
torgupprustning, nybyggd skola, skolpersonalens dagliga arbete, Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med fri-
tidsgård, parkleken, etablering av fritidsbanken, fastighetsägarens upprustning av befintliga lokaler och utemiljöer, 
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polisens arbete, föreningslivet är bara några verksamheter som är viktiga för att sammantaget kunna bidra till att 
uppnå en god trygghet och trivsel i området. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Petersbergsgatan utgör centrumets entrésida idag. Här finns entréer till 
bostäder och till centrum genom att handelsstråket till stor del ligger parallellt med gatan. Planteringar och stora träd 
har anlagts mot just Petersbergsgatan som utgör ett viktigt och välanvänt stråk i området. Även om entréer vetter mot 
gatan idag så skulle förstås fler entréer till lokalerna med fördel skulle kunna kompletteras mot Petersbergsgatan. 
Förslaget ger förutsättningar att förbättra centrumets norra delar mot Petersbergsgatan och ge inlastningsytorna där 
en något mindre framträdande roll i gatumiljön. De slutna sidorna på centrum utgörs framförallt av fasaden mot 
väster, mot Fredricelundsparken, och delvis mot norr och söder, mot befintliga parkeringsplatser där inga eller mycket 
få entréer finns i nuläget. Därav har planen haft en uttalad ambition att skapa fler entréer och ett öppnare förhål-
lande mot väster. 

Avgränsning av planområdet
Inga förändringar planeras för intilliggande småhusområde och därmed omfattar inte plankartan småhusbebggelsen 
utan där kommer fortsatt nuvarande gällande detaljplan att gälla. Planbeskrivingen kompletteras inför antagandet 
med utförligare beskrivning av den befintliga omgivande bebyggelsen.  

Områdets kulturhistoriska värden och solstudier
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att en utveckling av centrum genom att tillföra bostäder och en större blandning 
av verksamheter liksom genom förslaget en upprustning av centrum är positivt för hela området. Vid utformandet 
av planförslaget har skalan utmed Petersbergsgatan varit en aspekt som studerats. Påbyggnader föreslås i en våning 
i norr och två våningar på den södra befintiga handelsbyggnaden. Längst i söder planeras 4 respektve 5 våningar 
(närmast Hagalundsvägen) hög bebyggelse mot Petersbergssgatan. Denna skala bedöms rimlig i relation till Peters-
bergsgatans gatubredd liksom i anslutning mot Hagalundsvägen längst i söder. Inför antagande har en illustration 
av bebyggelsen mot Petersbergsgatan tagits fram för att förtydliga hur skalan upplevs mot gatan och på så sätt bättre 
illustrera hur området kan komma att uppfattas i framtiden. 

Inför antagandet bearbetas också solstudierna med fler tidpunkter liksom med befintliga förhållanden så att bra 
jämförelser mellan nuläge och planerade förändringar kan göras. Solstudien visar på fortsatt goda ljusförhållanden 
även efter påbyggnation i området. Solstudien visar att påverkan på befintlig bebyggelse är begränsad. Då bebyggelsen 
blir högre än befintlig bebyggelse innebär det viss påverkan med tidigare skuggbildning på sen eftermiddag/kväll för 
bebyggelse öster om området. Området är bebyggt idag men den föreslagna nya bebyggelsen är högre varför en viss 
ökad skuggning är att vänta. Befintliga träd utmed Petersbergsgatan påverkar också skuggbildning för bebyggelsen 
öster om planområdet. Skuggning av träd framgår också av den uppdaterade solstudien. 

Trafiksituationen
I nuläget trafikeras Petersbergsgatan av ca 2 300 fordon per dygn. Med Trafikverkets trafikalstringsverktyg bedöms 
trafikmängden med tillkommande ny bebyggelse inom området öka med ungefär 400 fordon per dygn. Återvinnings-
stationen inom Våxnäs föreslås minska till ungefär hälften i storlek, och en ny återvinningsstation föreslås uppföras 
vid Hultsbergsmotet vid E18 istället. Detta bör innebära en minskning av biltrafik för återvinning i Våxnäs 
centrum. 

En ökning med 400 fordon per dygn bedöms inte påverka trafiksäkertheten eller kapaciteten på Petersbergsgatan. 
Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning av tillkommande biltrafik. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med stöd från Trafikverkets och SKR:s VGU-guiden (Vägars och gators 
utformning), att dagens lösning med dubbel stopphållplats är fungerande då den accepteras upp till 800 fordon per 
timme och att Petersbergsgatan har ungefär 300 fordon per timme. 
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Det nya kvarteret  
I det arkitektunderlag som tagits fram för det nya kvarteret ligger lokaler mot Petersbergsgatan. Entréer till 
ovanliggande bostäder finns åt flera håll. Plankartan innehåller bestämmelser om att entréer ska finnas åt samtliga 
väderstreck. Bestämmelser kring minsta andel fönster och dörrar i bottenplanet finns också på plankartan. Syftet är 
att skapa en öppenhet och ett inbjudande kvarter åt samtliga väderstreck. 

I planarbetet har kontakten med Fredricelundsparken bedömts som en viktig framgångsfaktor både för att skapa 
kvaliteter för tillkommande bostäder men också för att bidra till liv, rörelse och trygghet i parken. En ny skola har 
inte riktigt samma förutsättningar som bostäder. Skolan har naturligtvis glädje av Fredricelundsparken men det 
är också viktigt att skolan har sin skyddade skolgård och att entréer och lokaler placeras för att bidra till en god 
läromiljö och en fungerande verksamhet. I projektet med Fredricelundsskolan har nybyggda Våxnäs torg tillskapats 
som en ny knutpukt mellan Våxnäs centrum och Fredricelundsskolan. Torget blir även en entréplats för det nya 
biblioteket, familjecentralen och idrottshallen.

De synpunkter och information angående byggnationen som Trygghetscenter framfört, som ju är mycket relevanta, 
är till delar inte möjliga att reglera med detaljplaneverktyget enligt Plan- och bygglagen. Det kan till exempel röra 
placering av kök i lägenheternas planlösning (planlösningar utarbetas i bygglovskedet), vilken ljussättning som ska 
användas utomhus, hur stuprör utförs, vid vilken höjd träd bör klippas mm. Dessa synpunkter är mycket relevanta 
vid genomförandet och framförs därför både internt inom kommunens förvaltningar liksom gentemot fastighetsägaren 
men de kan och bör inte regleras i detaljplanen. 

Ambitionen i arbetet med utveckling av Våxnäs centrum är att nuvarande servicenivå ska bibehållas eller utökas. 
Av den anledningen har planområdet getts markanvändningen centrumändamål, bostäder och kontor med olika om-
fattning i olika delar av området. För befintliga centrumbyggnader tillåts inte bostäder eller kontor i bottenvåningen 
med syftet att just behålla centrumlokaler i dessa delar. För det nya kvarteret anser Stadsbyggnadsförvaltningen att 
det vore positivt med centrumlokaler i bottenvåningen vilket detaljplanen möjliggör men där finns inte krav på detta. 

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inriktningen i planförslaget att komplettera området med bostäder och 
därmed uppnå en större funktionsblandning är positivt ur ett trygghetsperspektiv. På så sätt blir Våxnäs centrum 
befolkat fler timmar under dygnet vilket bidrar till att fler människor är i rörelse, samt också att fler människor
stannar på platsen och inte enbart passerar genom. Att utveckla centrum med kompletterande bebyggelse och upp-
rustning av omgivande utemiljöer är en del i att bidra till trygghet och trivsel men det är många aspekter och flera 
långsiktigtiga arbeten som tillsammans kan bidra till detta. Planförslaget har tagits fram av Karlstads kommun i 
samarbete med fastighetsägaren och dess arkitekt. Karlstads kommun är inte byggherre, det är inte kommunen som 
bygger, det är därför viktigt att förslaget måste utarbetas i tätt samarbete med fastighetsägare då det är de som vill 
utveckla fastigheten. 

I kommunens kulturmiljöprogram är Våxnäs centrum inte utpekat, vare sig enskilda byggnader eller miljön som 
helhet, med ett högt kulturhistoriskt värde. Våxnäs centrum har dock en omsorgsfull utformning och arkitektoniska 
kvaliteter som planen till delar sökt att bevara. 

Intilliggande Sixbackens kedje- och radhus är utpekat som en särskilt värdefull miljö i kommunens kulturmiljö-
program. 12 av husen har också pekats ut som byggnader med visst kulturhistoriskt värde. Kommunens kulturmil-
jöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara 
kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och kom-
munens riktlinjer för kulturmiljöfrågor vid plan- och bygglovärenden. Byggnaderna är dock inte skyddade i gällande 
detaljplan och eftersom den nu aktuella detaljplanen inte omfattar småhusområdet så föreslås heller inget skydd av 
husen i denna detaljplan. 
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Övriga

Boende 1 Hagalund
Det är i dagsläget svårt att få tillgång till parkeringsplatser. Hur har ni tänkt på detta?  
Bilarna ställer sig inne på villa områden Backgatan/ Blomstergatorna/ där bör de som bor där och 
deras besökande ha tillgång till parkering först? 
Ni bygger ihop allt så det blir ”väggar” mot de öppna vackra gröna ytorna. Skolan den nya , är inte 
med på planritningen så mycket missvisande hur det egentligen kommer att se ut. 
Att bygga så höga hus kommer bli enorma murar. Det ska ju inte se ut som en fängelse anläggning?  
Nej lite mindre och lägre hus för vår del. Tack!

Kommentar:
Då området innehåller vitt skilda verksamheter med olika behov har en parkeringsbedömning tagits fram för plan-
förslaget. Bedömningen ger en inriktning på bedömt parkeringsbehov. Slutgiltigt antal parkeringsplatser läggs fast i 
bygglovskedet då definitiv fördelning mellan små och större lägenheter liksom antal radhus och total bruttoarea för 
bostäder kan presenteras. Bedömningen i planskedet visar att ca 170-200 parkeringsplatser behövs för hela planom-
rådet.  Lättillgängliga parkeringsplatser till centrum föreslås bevaras i norr samt i sydost intill Petersbergsgatan. Par-
kering i huvudsak avsedd för tillkommande bostäder föreslås i planområdets västra del intill Fredricelundsparken.

Den nya Fredricelundsskolan har illustrerats på både illustrationsplanen och på plankartan. 

Bebyggelsens höjd mot Fredricelundsparken föreslås fyra våningar hög med undantag för ett hus som blir sex våning-
ar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en välavvägd höjd mot omgivande bebyggelse liksom mot det stora 
landskapsrum som Fredricelundsparken utgör. Bebyggelsen är uppdelad i tre kvarter mot parken med släpp emellan 
vilket är positivt för att undvika för långa fasadlängder. Plankartan kompletteras inför antagandet med en bestäm-
melse för den längre, nordvästra, butikslängan som syftar till att bryta ned skalan på byggnaden genom att undvika 
att hela byggnadens längd byggs i fyra våningar utan att den bryts upp i två delar. 

Den bebyggelse som planeras mot parken är framförallt bostadshus som kommer att förses med entréer, fönster, bal-
konger mm och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att tillskotten inte bör komma att upplevas vare sig som 
enorma murar eller fängelseanläggningar utan som något positivt för området. 

Boende 2 Hagalund
Inledning: Våxnäs centrum som är byggt på 1960-talet och är tidstypiskt med sina servicefunk-
tioner. Tyvärr så har centrumet changerat under lång tid och utbudet har stadigt minskat. Våxnäs 
centrum har ett betydligt större upptagningsområde än vad som framställts.  
Hela Karlstads västra delar är kopplat till de servicefunktioner som finns, så som vårdcentral och 
tandvård. Många som på något vis har en koppling till de västra områdena nyttjar de centrumfunk-
tioner som finns kvar. Det blir då lite märkligt att bara de som bor tvärs över gatan har fått direkt 
information om vad som är på gång. Denna detaljplan skulle ha presenterats för en större publik. 
Centrumets framtid är avhängigt på det utbud, funktion och tillgänglighet som presenteras.

Yttrande:
• Nuvarande detaljplan anger handel. Vart tog denna intention vägen i den tilltänkta 
 detaljplanen, när det uteslutande handlar om bostäder. Hur förbättrar detta Våxnäs 
 centrums utbud och funktioner?
• Med de fönsterbyten som fastighetsägaren redan har gjort, så har man frångått det 
 tidstypiska utseendet, med att installera spröjsade fönster!?
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• Flytten av ungdomsgården till gamla Handelsbankens lokaler är mindre lyckat. Det är 
 många som starkt överväger att avstå besök av centrumet kvällstid. Ursäkta svenskan, men  
 det är ett jävla rövarliv inne på centrumet, även nattetid!
• I det tilltänkta projektet har man placerat ett utegym uppe på !CA-taket! Hur tänkte man 
 här? Det kommer ju givetvis att bli ett tillhåll.
• Förpackningsåtervinningen flyttas med enbart en reducerad del kvar. Hur lyckat är det? 
 Blir det dålig logistik för återvinning, så väljer många att kasta i sopkärlet istället.
• Det finns en storstadsnaivitet hos stadsplanerare och planarkitekter med att alla ska gå,  
 cykla och åka kollektivt. För få och avgiftsbelagda parkeringsplatser flyttar bara problemen  
 till angränsade områden. Vilket vi som bor på Fredricelund redan har fatt erfara. I 
 detaljplanen ska det kopplas en parkeringsplats per bostad och tillräckligt med p-platser för  
 besökare till centrumfunktionerna. Gör om, gör rätt!
• Petersbergsgatan är redan idag en flaskhals och gatan är i sitt ursprung avsedd enbart för  
 villaområdet. Den har istället blivit en genomfart för all trafik, även till Våxnäs industri- och  
 handelsområde. Trafikutredningen är undermålig och en mer praktisk lösning ska tas fram. 
• I förslaget kommer Våxnäs centrum att ”gömmas” bakom höga byggnader. Hur tänkte  
 man här? Är det bostäder framför handel som gäller?
• Villaområdet på Petersbergsgatan och Backgatan tillhör kommunens kulturmiljöprogram,  
 med bevarande status. Fastigheterna kommer att förlora sin kvällssol, som man gärna vill  
 ha på uteplatsen. De kommer även att få sina altaner och trädgårdar betittade i fågel-
 perspektiv, vad trevligt för dem! Hur tänkte man här eller struntar man i dessa fastighets- 
 ägare? Vi i norden har en flack solvinkel och det är därför, som vi fram till dags dato har  
 haft låga byggnader och breda gator. Vi människor behöver det lilla ljus vi har här i Sverige.
• Kan inte någonstans i handlingarna se hur den utökade mängd hårdgjorda ytor som 
 tillkommit och tillkommer, kommer att belasta den redan ansträngda dagvattenhanteringen. 
 Dagvattenfördröjningarna tillkom enkom för att de femtiotal fastighetsägare med källare på  
 Fredricelund, som med jämna mellanrum fick sina källare fyllda med vatten vid skyfall. Här  
 behövs bättre beräkningsgrunder och simuleringar, hur en eventuell byggnation kan 
 påverka fastighetsägarna. Här får Karlstads kommun ta på sig fullt ansvar, så att fastighets- 
 ägarna står skadefria.
• Vid en eventuell byggnation kommer det att behöva utföras omfattande pålningsarbeten  
 och dessa kommer ju givetvis att påverka grundvattenförhållandena. Här behöver det göras  
 omfattande geotekniska undersökningar och beräkningar, som fastställer påverkansgraden  
 för de fastighetsägare med bergvärmeanläggningar. Karlstads kommun får även här ta på  
 sig fullt ansvar, så att fastighetsägarna står skadefria.

Kommentar:
Samrådskrets
När detaljplaner tas fram tar också lantmäterimyndigheten fram en fastighetsförteckning till planförslaget. Denna 
fastighetsförteckning redovisar fastigheter och fastighetsägare inom planområdet samt de grannar och grannfastigheter 
intill planområdet som bedöms som sakägare. Karlstads kommun informerar också bredare på sin webbplats samt i 
Karlstadsrummet och i Samhällsbyggnadshuset. Samråd om detaljplanen omskrevs i flera tidningar och kungörelse 
om granskning av detaljplanen har anslagits på kommunens hemsida.  

Handel / centrumverksamhet
Ambitionen i arbetet med utvecklingen av Våxnäs centrum är att nuvarande servicenivå ska bibehållas eller utökas. 
Av den anledningen har planområdet getts markanvändningen centrumändamål, bostäder och kontor med olika om-
fattning i olika delar av området. För befintliga centrumbyggnader tillåts inte bostäder eller kontor i bottenvåningen 
med syftet att just behålla centrumlokaler i dessa delar. För det nya kvarteret anser Stadsbyggnadsförvaltningen att 
det vore positivt med centrumlokaler i bottenvåningen vilket möjliggörs på plankartan men däremot finns inte krav 
på detta för det nya kvarteret.  
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Ungdomsgården
Kultur och fritidsförvaltningen jobbar genom sin etablering av Västra mötesplatsen på Våxnäs centrum för att 
stärka upp närvaron av vuxna, goda förebilder både på dagar kvällar och helger. Kultur- och fritidsförvaltnignen 
ser den ökade vuxna närvaron som en del i en trygghetsskapande åtgärd vilket förstärks av en god samverkan med 
polis, väktare och Ungdomar för trygghet. Även dessa vuxna rör sig på och runt Våxnäs samt inne på mötes-
platser på kvällar och helger. Fritidsledarnas arbete består i att vara goda förebilder och skapa förutsättningar för 
en meningsfull fritid för våra medborgare medan Polis ansvarar för att arbeta aktivt med brottsförebyggande och 
lagförande arbete. Kultur och fritidsförvaltningen håller även på att etablera en fritidsbank, även den på Växnäs 
centrum (Gamla bibliotekets lokaler) för att skapa ökade möjligheter till våra medborgare att ha ett aktivt fritid 
oavsett om de ekonomiska resurserna finns i familjen. Kultur och fritidsförvaltningen ser genom dessa två etableringar 
(samt parkleken) att kommunen skapar möjligheter och ger förutsättningar till medborgarna att ha en fritid som är 
meningsfull samtidigt som det skapar en ökad trygghet i området. 

Parkering
Då området innehåller vitt skilda verksamheter med olika behov har en parkeringsbedömning tagits fram för plan-
förslaget. Bedömningen ger en inriktning på bedömt parkeringsbehov. Slutgiltigt antal parkeringsplatser läggs fast i 
bygglovskedet då definitiv fördelning mellan små och större lägenheter liksom antal radhus och total bruttoarea för 
bostäder kan presenteras. Parkering ska lösas i enlighet med gällande parkeringsnorm som beslutats av kommunfull-
mäktige. 

Solförhållanden
Vid utformandet av planförslaget har skalan utmed Petersbergsgatan varit en aspekt som studerats. Påbyggnader 
föreslås i en våning i norr och två våningar på den södra befintiga handelsbyggnaden. Längst i söder planeras 4 res-
pektve 5 våningar hög bebyggelse mot Petersbergssgatan. Denna skala bedöms rimlig i relation till Petersbergsgatans 
gatubredd liksom i anslutning mot Hagalundsvägen längst i söder. Inför antagande har en illustration av bebyggelsen 
mot Petersbergsgatan tagits fram för att förtydliga hur skalan upplevs mot gatan liksom för att bättre illustrera hur 
området kan komma att uppfattas i framtiden. 

Inför antagandet bearbetas också solstudierna med fler tidpunkter liksom med befintliga förhållanden så att bra 
jämförelser mellan nuläge och planerade förändringar kan göras. Solstudien visar på fortsatt goda ljusförhållanden 
även efter påbyggnation i området. Solstudien visar att påverkan på befintlig bebyggelse är begränsad. Då bebyggelsen 
blir högre än befintlig bebyggelse innebär det viss påverkan med tidigare skuggbildning på sen eftermiddag/kväll för 
bebyggelse öster om området. Området är bebyggt idag men den föreslagna nya bebyggelsen är högre varför en viss 
ökad skuggning är att vänta. Befintliga träd utmed Petersbergsgatan påverkar också skuggbildning för bebyggelsen 
öster om planområdet. Skuggning av träd framgår också av dem uppdaterade solstudien. 

Trafik
I nuläget trafikeras Petersbergsgatan av ca 2 300 fordon per dygn. Viss genomfartstrafik kan säkert förekomma på 
Petersbergsgatan men huvuddelen av trafiken bedöms ha sin målpunkt inom Våxnäs bostadsområde. Hagalundsvä-
gen öster om Mejerigatan har ungefär 10 000 fordon per dygn och bedöms genom sin mer tillgängliga utformning ta 
huvuddelen av trafiken till Våxnäs handels- och industriområde. 

I nuläget trafikeras Petersbergsgatan av ca 2 300 fordon per dygn. Med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverk-
tyg bedöms trafikmängden med tillkommande ny bebyggelse inom området öka med ungefär 400 fordon per dygn. 
Återvinningsstationen inom Våxnäs föreslås minska till ungefär hälften i storlek, och en ny återvinningsstation 
föreslås flyttas till Hultsbergsmotet vid E18 istället. Detta bör innebära en minskning av biltrafik för återvinning i 
Våxnäs centrum. En ökning med 400 fordon per dygn bedöms inte påverka trafiksäkerheten eller kapaciteten på 
Petersbergsgatan. 
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Förpacknings- och tidningsåtervinning
Inriktningen för ersättning av den befintliga återvinningsstationen är att den del som blir kvar i anslutning till 
Våxnäs centrum blir ungefär hälften så stor som den nuvarande. En ny station föreslås komplettera återvinningsmöj-
ligheterna i västra Karlstad. Denna planeras att uppföras i anslutning till Hultsbergsmotet vid E18. Detta bedöms 
utgöra ett bra komplement som kan täcka upp en stor del av småhusområdena i västra Karlstad som idag har 
Våxnäs som närmaste station. Etableringen vid Hultsbergsmotet bedöms kunna minska trafikarbetet för de som 
kommer till Våxnäs-stationen med bil. 

Geoteknik
Ett geotekniskt PM har tagits fram för projektet. I detta beskrivs förhållandena avseende geoteknik, grundvattenför-
hållanden, sättningar, stabilitet, radon och förslag till grundläggning. 

Inför antagande av detaljplanen har de geotekniska frågorna utretts ytterligare. PM Geoteknik (Sweco) har revide-
rats och kompletterats med en geoteknisk undersökning. Resultat från utförd undersökning redovisas i Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR)/geoteknik daterad 2022-09-23. 

Slutsatserna är att det inte föreligger något hinder eller allvarliga restriktioner ur geoteknisk synpunkt för detaljpla-
nens genomförande. 

Vid byggnation är det byggherrens ansvar att detta sker på ett sätt så att omgivande bebyggelse eller fastigheter inte 
skadas. Omgivningspåverkan följs upp under byggnation genom ett kontrollsystem med riktvärden samt kontrollpro-
gram för uppföljning av miljöpåverkan/omgivningspåverkan. 

Dagvatten
Planens genomförande bedöms inte innebära ett ökat dagvattenflöde, då marken redan idag är hårdgjord. Teknik- 
och fastighetsförvaltningens VA-enhet har beräknat att kommunens system liksom fastighetens höjdsättning klarar 
erforderlig dagvattenhantering. 

Fredricelundsparken ligger uppströms planområdet varför det inte hanterar normalt dagvatten från planområdet. 
Normalt dagvatten föreslås ledas över tillkommande grönytor och regnträdgårdar innan det når befintliga ledningar. 
Dagvattnet når sedan låglandet öster om Våxnäs där dagvattnet återigen saktas upp och där viss infiltration sker. 

Avseende skyfall så är Fredricelundsparkens magasin del av ett mycket stort system för dagvatten och som utjämning 
och magasin vid regn som överstiger uppströms ledningars kapacitet. Området har ett stort tillrinningsområde men 
det är inte heller det enda området som kan nyttjas vid kraftiga regn. Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-
enhet  har beräknat att magasinet Fredricelundsparken i kombination med kommunens övriga gator och allmän 
plats nedströms planområdet bedöms kunna hantera 100-årsregn vid Våxnäs centrum. Detaljplanen innebär inga 
förändringar för kapaciteten i magasinen i Fredricelundsparken. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON
Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2022-11-22.
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