
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
detaljplan för Våxnäs centrum, 

inom Våxnäs, Karlstads kommun

INLEDNING
Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under sam-
rådet samt stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar av planförslaget 
med anledning av synpunkterna. 

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Våxnäs centrum upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 
kap. där samråd, enligt plan- och bygglagens 5 kap 11 §, hölls mellan den 22 september - 29 oktober 
2021. Kommunala och statliga remissinstanser, berörda fastighetsägare och rättighetshavare enligt 
fastighetsförteckningen och organisationer/boende och hyresgäster i närområdet har särskilt blivit 
inbjudna till att lämna synpunkter på detaljplanen. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida under sam-
rådstiden. 

Den 19 oktober bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till ett digitalt informationsmöte via Teams 
med anledning av planförslaget. Syftet med mötet var att informera om förslaget och ge möjlig-
het för intresserade att ställa frågor och lämna synpunkter. På mötet deltog 6 personer utöver Per 
Anders Olsson och Henrik Sjöberg från stadsbyggnadsförvaltningen (Sbf). Sbf  presenterade under 
mötet planprocessen, bakgrund till uppdraget samt planförslaget. 

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
18 yttranden inkom under samrådstiden, varav 15 st yttrande inkom från remissinstanser, 1 från 
en verksamhetsutövare i området, 1 från Socialdemokratiska föreningen på Våxnäs och 1 från en 
anonym privatperson. Inkomna yttranden redovisas under Inkomna yttranden tillsammans med stads-
byggnadsförvaltningens kommentarer till dessa. Inkomna synpunkter handlar bland annat om dag-
vatten och skyfall, miljökvalitetsnormer för vatten, buller, ersättningsplats för återvinningsstation, 
geoteknik, markföroreningar, sociala frågor, trygghetsaspekter, kritik mot bussgata i norra delen av 
området samt frågor om parkering och trafik.

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 ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagens 5 
kap 18 §.

Inför granskning har följande ändringar/tillägg gjorts:
• En ny geoteknisk utredning har tagits fram. Slutsatserna har lyfts in i planbeskrivningen. 
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• En utredning om markföroreningar har tillförts handlingarna. Slutsatserna har lyfts in i planbe-
skrivningen. 

• Det södra kvarteret har studerats vidare för att säkerställa att bostäder, vårdbostäder, handels-
lokaler och logistiska utrymmen kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt inom kvarteret. Studien 
har resulterat i viss omarbetning och justering av kvarterets byggrätt och höjder liksom ett mer 
tydligt säkerställande av bostadsgård. 

• Ett x-område som säkerställer allmän gång- och cykeltrafik centralt genom området, från Pe-
tersbergsgatan till Fredricelundsparken, har förts in på plankartan. 

• En administrativ bestämmelse som säkerställer att bygglov för bulleravskärmande bebyggelse 
sker först för det södra kvarteret har förts in på plankartan. 

• U-områden för allmänna underjordiska ledningar har begränsats något för att möjliggöra beva-
rande av befintlig vegetation liksom möjliggörande av ny vegetation i området. 

• Ett u-område för att säkerställa ett fritt skyfallsstråk, mellan Petersbergsgatan och Fredri-
celundsparken, har tillförts plankartan. Bestämmelsen innebär att befintligt lågstråk säkerställs, 
skyfallsstråket behöver ligga ca 2 dm under omgivande mark. 

• Inlastning och cykelparkering har studerats mer och redovisas på illustrationsplanen. 
• Eventuellt framtida snabbuss-sträckning norr om planområdet förs in på illustrationsplanen. 
• Utformningsbestämmelser som ska bidra till att en öppen och inbjudande bottenvåning i det 

tillkommande södra kvarteret har tillkommit på plankartan. 
• Ändringar av redaktionell art har gjorts på plankartan och i planbeskrivningen.
• Bestämmelsen Gata1 ändras till Torg (Torg. Gång- och cykeltrafik, busstrafik och angörings-

trafik tillåts) för att överrensstämma med bestämmelsen i den gällande detaljplanen för Fredri-
celundsskolan. (Denna ändring beslutades på SBN Au 2022-04-06) 

Arbete pågår också med att säkra plats för nya återvinningsplatser i närområdet. Två bygglov för ersättningsplatser i 
närområdet ska lämnas in innan granskningen av detaljplanen. Antagandet av detaljplanen inväntar att bygglovpro-
cessen kring ersättningsplats är färdig. 

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

Karlstads El- och Stadsnät 
Karlstads El- och Stadsnät har tagit del av samrådsunderlaget för detaljplan Våxnäs centrum. Inom 
planområdet finns el- och fiberkablage. Vid en eventuell flytt av dessa kommer en kostnad att tas ut 
som bekostas av exploatören.

Barn- och ungdomsnämnden
Detaljplanen medger ett tillskott om ca 100 bostäder vilket kommer att generera ett ökat behov av 
platser för barn och elever i förskola och skola.

Anvisad skola i området är Fredricelundsskolan. Just nu pågår en byggnation av den nya skolan som 
förväntas vara klar för verksamhetsstart till höstterminen 2022. I och med den nya skolan kommer 
fler elevplatser skapas för att täcka upp ett växande behov. 

Inom planområdet finns idag tre förskolor. Plintens förskola, Solängens förskola samt Tallåsens 
förskola. Utöver det kommer ytterligare en förskola tillskapas i samma byggnad som nya Fredri-
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celundsskolan med totalt fyra avdelningar. Den utökning av förskoleplatser som det genererar är 
främst till för att täcka upp ett sedan tidigare stort behov. 

En förtätning av stadsdelen som denna detaljplan medför, kan således öka behovet av barn och 
elevplatser ytterligare. Det medför vidare ökade investerings- och driftkostnader för kommunen i 
form av utökade lokaler och eventuell nybyggnation. 

För Våxnäs som område kommer det framöver bli aktuellt att på nytt se över och ytterligare utöka 
platser inom förskolan. Barn- och ungdomsnämnden har därför uttryckt ett behov för utökning av 
förskoleplatser till år 2025 i kommunens långsiktiga investeringsplanering. 
Ett ökat behov som denna plan kan medföra bedöms vara möjligt att rymma inom det samlade 
behovet. Det finns inte heller någon särskilt tomt för förskola eller skola kopplat till just denna 
detaljplan. Därav kommer inga justeringar av beslutspunkter att föreslås. 

Region Värmland Kollektivtrafik 
Region Värmland Kollektivtrafik har tagit del av samrådshandlingarna 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.
 
PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunk-
tionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 
området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande god-
kännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring av befintlig detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Skanova (Telia Company) AB 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploate-
ring förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan 
ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta https://www.
ledningskollen.se Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se För ledningssamord-
ning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inga synpunkter på planförslaget. Ägaren till helikopterplattan vid Centralsjuk-
huset Karlstad ska remitteras i ärendet. Då in och utflygning till helikopterplattan kan påverkas av 
byggnationen.
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Luftfartsverket
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.

Ellevio AB
Ellevio har inga ledningar i eller i anslutning till området och avstår därför från att yttra sig i ären-
det.

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland

Beskrivning av ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med standardförfarande den 31 augusti 2021, har över-
sänts för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Planförslaget har behand-
lats i samråd med företrädare för berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 14 
oktober 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omdaning av Våxnäs centrum där befintliga hus tillåts 
byggas på, parkeringar kan bebyggas, med en markanvändning som tillåter centrumändamål och 
bostäder.

Tidigare ställningstaganden
Området pekas inte specifikt ut i gällande översiktsplan men förslaget stämmer enligt kommunens 
bedömning väl överens med översiktsplanens övergripande strategier. Länsstyrelsen delar den be-
dömningen.

Området ingick även i det planprogram som kommunen tidigare tagit fram, daterat 14 september 
2016. Planen bedömer Länsstyrelsen går i linje med ambitionen i programmet. I yttrande över 
programmet framhöll Länsstyrelsen bl.a. vikten av att hantera områdets dagvatten i ett övergripande 
plan snarare än i enskilda detaljplaner, men även sociala frågor kopplade till upplevd trygghet i 
området.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:
 1. ta till vara och samordna statens intressen,
 2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitets
 normer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte 
 upphävs i strid med gällande bestämmelser,
 3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två 
 eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
 4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till män
 niskors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under 
 samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen 
 ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det 
 behövs från allmän synpunkt.
Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det finns risk för att 
planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Råd om tillämpningen av PBL m.m.

Klimatanpassning – skyfall
I planen uppges att regnmängderna vid ett 100-årsregn inte kan tas om hand av befintligt dagvat-
tensystem utan föreslås ytavledas till Fredricelundsparken. Om parkens dagvattenmagasin klarar 
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omhänderta ett 100-årsregn framgår inte och Länsstyrelsen anser därför att detta behöver klargöras 
till granskningen.

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet
Länsstyrelsen anser att ambitionen vad gäller gestaltning, trygghet, tillgänglighet och användbarhet 
behöver vara hög vid ombyggnation av ett stadsdelscentrum alldeles oavsett var, men också i syn-
nerhet i detta område.

I planprogrammet som föreligger planarbetet identifieras vikten av att värna kopplingar och siktlin-
jer och att tydliggöra entréerna till handelscentrumet. Det går att konstatera att om planen genom-
förs som illustrerats så kommer området att få betydligt fler personer i området under fler tider på 
dygnet än i nuläget vilket är positivt ur ett trygghetsperspektiv, men även som underlag för handel 
och kollektivt resande.

I stort anser Länsstyrelsen att planen möjliggör förbättringar för trygghetsaspekter i form av fler 
människor i området samt att kopplingar till och från området bibehålls eller i viss mån stärks. Våx-
näs centrums baksida mot Fredricelundsparken öppnas upp och görs i delar om till nya bostäders 
framsida vilket torde förbättra läget ur denna aspekt. Länsstyrelsen ser dock inte av planhandling-
arna att funktionen lastzon av varor till butikerna diskuteras eller omformas och eftersom detta är 
typiska funktioner som förläggs i byggnaders ”skuggsidor” så efterfrågar Länsstyrelsen en utveck-
ling av kommunens tankar kring detta.

Länsstyrelsen undrar om inte de två stråk genom planområdet i öst-västlig riktning som möjlig-
gör gång- och cykeltrafik att passera genom området, också bör säkerställas allmän passage med 
bestämmelse liknande, likt i områdets norra del. Detta för att inte riskera att passagen stängs av. 

Ett stråk som idag går genom kvarteret som har numret 2 i illustrationskartan i planbeskrivningen, 
säkerställs inte genom planförslaget. Länsstyrelsen undrar om passagen inte bör säkerställas ur ett 
trygghetsperspektiv, då det inre torgstråket som löper i nord-sydlig riktning i annat fall blir än mer 
slutet jämfört med idag.

Dagvatten
Planbeskrivningen uppger att dagvatten ska omhändertas i ledningsnätet, men att befintliga dagvat-
tenledningar inte klarar ett s.k. 10-årsregn. Inom centrumområdet finns idag en lågpunkt där vatten 
stannar kvar. Marknivåer föreslås höjdsättas så att inga nya lågpunkter skapas. Länsstyrelsen önskar 
förtydligande om att åtgärder även innefattar den kända, redan existerande lågpunkten och inte en-
dast nya som texten förespeglar. Länsstyrelsen ställer sig också frågande till varför befintligt dagvat-
tenmagasin i Fredricelundsparken inte kan användas för omhändertagandet.

Trafikfrågor
Den planerade dragningen av en ny bussgata norr om planområdet beskrivs i planbeskrivningen, 
men är inte markerad i illustrationsplanen vilket gör det otydligt att tolka hur planområdet påverkas. 
En bussgata i området är enligt Länsstyrelsen positiv ur energi- och klimatsynpunkt, då den möj-
liggör en genare och snabbare dragning av det kommande snabbusstråket. På så sätt underlättas kol-
lektivtrafikförsörjning av planområdet som har god konkurrenskraft gentemot bilen.

Det föreslagna nya bostadskvarteret i söder saknar bestämmelser om utfartsförbud mot Hagalunds-
vägen. Länsstyrelsen undrar om det är lämpligt att möjliggöra utfart åt söder i detta område.

Tillgänglighet
Den befintliga byggnaden i nordsydlig riktning längs parken i väst, som är tänkt att påbyggas med 
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bostäder är lång och Länsstyrelsen undrar om det är möjligt att tillse tillgänglighetsparkering i när-
het till entréer för de verksamheter som är tänkta att finnas i bottenvåningen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Inom området finns ett antal träd, som utgör biotopskyddad allé enligt miljöbalken. Detta lyftes 
i planprogrammet från 2016. Träden ges ett visst skydd genom planbestämmelser som förbjuder 
fällning i första hand, alternativt ska träd ersättas med nya med en stamdiameter om minst 40 cm. 
Bestämmelsen har goda ambitioner anser Länsstyrelsen men påminner samtidigt om att fällning 
fortsatt är förbjudet enligt biotopskyddsbestämmelserna och åtgärder som kan komma att skada 
den skyddade biotopen kräver dispens från desamma.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samråd hölls 5 februari 2020 mellan kommunen och Länsstyrelsen angående om planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär bety-
dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna bedömning.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vid om eller nybyggnation uppstår extra goda möjligheter att förändra hanteringen av dagvatten till 
det bättre. I planbeskrivningen uppges att ”Ett sätt att omhänderta dagvattnet lokalt är att låta dag-
vattnet passera en dagvattenlösning med en renande effekt, innan dagvattnet fångas upp och leds 
vidare till dagvattenledningen och recipient. Exempel på sådana dagvattenanläggningar är nedsänkta 
grönytor och infiltrationsstråk. Dessa anläggningar kan med fördel placeras ut i de grönytor och 
planteringar som planeras i samband med parkeringarna”.

Av handlingarna framgår vidare att dagvattnet från planområdet idag inte passerar de befintliga ut-
jämningsmagasinen i Fredricelundsparken utan leds till det befintliga ledningsnätet. Anledningen till 
detta uppges inte och det är enligt Länsstyrelsen förvånande att dagvattnet från planområdet även i 
fortsättningen avses att avledas i det befintliga ledningsnätet och efterfrågar därför anledningen till 
detta.

Kommunen behöver uppge vad det är för recipient som dagvattnet avleds till och om miljökva-
litetsnormerna för vatten i densamma nås idag eller om åtgärder krävs för att förbättra eller inte 
motverka förbättringar av vattenkvaltieten.

Hälsa och säkerhet

Geoteknik
Planområdet är beläget på mark som tidigare varit sjöbotten och är behäftat med svaga geotekniska 
förutsättningar. De översiktliga jordartskartor som Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit 
fram indikerar att området består av glacial och postglacial lera. Med andra ord finns risk för kvick-
lera och områdets stabilitet i stort behöver utredas. I tidigt samråd med kommunen har Länsstyrel-
sen med anledning av detta påpekat behovet av en fullgod geoteknisk undersökning. Till samrådet 
har ingen ny undersökning gjorts men till handlingarna har bifogats ett äldre geotekniskt utlåtande 
från 1981. Av utlåtandet framgår att leran, med en mäktighet om ca 5-20 m är lös under en ytlig 
torrskorpa om ca 1-2 m. Grundvattenytan antas vara belägen direkt under torrskorpan. Utlåtandet 
uppskattar att sättningsproblematik uppstår redan vid relativt små laster och kommunen räknar med 
att byggnader måste stå på pålar som vilar på fast mark/berg.

Länsstyrelsen har remitterat planhandlingarna till Sveriges geotekniska institut (SGI) som har yttrat 
sig i frågan. SGI bedömer, utifrån föreliggande indiktationer, att det utlåtande som bifogats planen 
inte är ett acceptabelt underlag för befintliga förhållanden och planens förslag. En geoteknisk utred-
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ning som baseras på fält- och laboratorieundersökningar behöver tas fram. Denna ska innehålla 
beskrivning av tolkade jord- och grundvattenförhållanden, utvärderade jordparametrar, erforderliga 
stabilitetsberäkningar för planerade förhållanden, underlag för val av tillåtna säkerhetsfaktorer och 
eventuella ritningar samt en markteknisk undersökningsrapport inklusive bilagor (lab- och fältsam-
manställningar samt härledda värden) och geotekniska undersökningsritningar.

Länsstyrelsen anser likt SGI att kommunen behöver ta fram en geoteknisk utredning som klargör 
de geotekniska förutsättningarna och inte bara svarar på grundläggningsfrågor utan även på hur 
områdets stabilitet påverkas av de åtgärder som planen medger. Om utredningen visar på behov av 
åtgärder eller restriktioner avseende exempelvis schaktning och grävning, utfyllnad och dag- eller 
grundvattenpåverkan så behöver dessa säkerställas i plan.

Trafikbuller vid bostäder
En bestämmelse [m] finns på plankartan som uppger att byggnader ska uppföras slutna i syfte 
att tillskapa en ljuddämpad gård. Bestämmelsen finns dock endast på den sydvästra delen av det 
föreslagna nya kvarteret i söder. Det framstår som att byggnden krävs för att skapa en ljuddämpad 
uteplats för fler lägenheter och Länsstyrelsen undrar därför om byggnaden i så fall bör regleras som 
en förutsättning för övriga byggnader, förslagsvis genom en bestämmelse om styrd utbyggnadsord-
ning. Detta bör klargöras till granskningen.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL besluta att pröva kommunens beslut att anta en 
detaljplan.

Mot bakgrund av de geoteknisk osäkerheterna samt bullerfrågan anser Länsstyrelsen att dessa frå-
gor måste utredas före det att ställning kan tas till om planförslaget föranleder någon prövning eller 
ej.

Kommentar: 
Råd om tillämpningen av PBL m.m:

Skyfall 
Fredricelundsparken är 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. Det är därför svårt att beskriva kapacitet just i parken i relation till 
ett 100-årsregn som faller just vid Våxnäs centrum.  Magasinet i kombination med kommunens övriga gator och 
allmän plats nedströms planområdet bedöms kunna hantera 100-årsregn vid Våxnäs centrum. 

Sedan samrådet har en planbestämmelse som säkerställer ett skyfallsstråk mellan Petersbergsgatan och Fredricelund-
sparken tillkommit på plankartan. 

Planbeskrivningen kompletteras och justeras inför granskning kring både skyfall samt dagvatten. 

Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet:
Sedan samrådet har ett förslag till utformning av det södra kvarteret fördjupats. I denna studie har inlastningsfunk-
tion i relation till entréer analyserats. Studien har resulterat i viss omarbetning och justering av det södra kvarteret. 
En bestämmelse om att inlastning ska ske inomhus i kombination med ett krav på minsta fasadlängd för fönster och 
dörrar har tillkommit på plankartan. Bestämmelsen bedöms innebära en minskad risk att byggnaderna får ”skugg-
sidor” som skulle kunna påverka trygghetsupplevelsen negativt.

För att säkerställa att området hålls öppet för allmänheten har ett ytterligare x-område för allmän gång- och cykeltra-
fik tillkommit på plankartan centralt genom området, mellan Petersbergsgatan och Fredricelundsparken. 
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Dagvatten:
Kommunens system liksom fastighetens höjdsättning klarar erforderlig dagvattenhantering. Avseende skyfallshante-
ring, stora regn, se ovan. Det är upp till fastighetsägaren att hantera det redan instängda området vid skyfall, detta 
kan ske genom en färändrad höjdsättning av mark i anslutning till Petersbergsgatan.  

Fredricelundsparken ligger uppströms planområdet varför det inte hanterar normalt dagvatten från området. 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. 

Planbeskrivningen kompletteras och justeras inför granskning kring både skyfall samt dagvatten.

Trafikfrågor:
Illustrationsplanen kompletteras med en illustration för ungefärlig sträckning av det eventuellt framtida buss-stråket. 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om utfartsförbud mot Hagalundsvägen. 

Tillgänglighet
Den nordvästra byggnaden får bättre tillgänglighet när angöringsgatan/gårdsgatan anläggs väster om den. Exploa-
tören avser öppna entréer mot trapphus västerut vilket kan ge ytterligare bättre tillgänglighet. Detta regleras inte på 
plankartan utan får studeras vidare i bygglovskedet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Information om biotopskyddet bedöms tillräckligt i planbeskrivningen. Trädraden intill Petersbergsgatan bedöms inte 
behöva påverkas av planförslaget.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten. 

Geoteknik
En ny geoteknisk utredning har tagits fram. Slutsatserna har lyfts in i planbeskrivningen. 

Trafikbuller
En administrativ bestämmelse som säkerställer att bygglov för bulleravskärmande bebyggelse sker först för det södra 
kvarteret har förts in på plankartan. 

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av rubricerat samrådsunderlag som avser möjliggöra utveckling av Våxnäs 
centrum med nya bostäder samt centrumändamål. Här föreslås både påbyggnad och tillbyggnad på 
befintliga centrumbyggnader samt nybyggnation främst på nuvarande parkeringsyta.
Planområdet ligger som närmast cirka 170 meter från Europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. 
E 18 ingår i TEN-T nätverket och utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 
8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät.

Trafikpåverkan E 18
Karlstads kommun och Trafikverket arbetar med nödvändiga åtgärder för bland annat Våxnäsmotet 
och Klaramotet som identifierats i åtgärdsvalsstudie ”E 18 genom Karlstad” och arbetet därefter. 
De åtgärder som man kommer fatta beslut om samt andra åtgärder som föreslås i det kommunala 
vägnätet är nödvändiga för att kunna ha kapacitet för tillkommande trafik samt för att inte försämra 
trafiksäkerheten. Arbetet med prioritering och finansiering av åtgärdsförslagen behandlas vidare i 
samverkansgrupp E18.

Buller
För bostadsbyggnader gäller förordning SFS 2015:216 om trafikbuller och i samband med detalj-
planläggning och bygglovgivning är kommunen skyldig att ta hänsyn till trafikbuller. En bullerutred-
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ning har tagits fram baserad på prognosår 2040 som visar att bullernivåerna överskrider riktvärden 
för buller i bostäder närmast Hagalundsvägen. För att klara riktlinjerna föreslås planbestämmelse m 
som innebär att byggnad närmast Hagalundsvägen sammanbyggs för att skapa en ljuddämpad sida. 
Vidare ska minst hälften av rum placeras mot tyst sida alternativt planeras lägenheter som är mindre 
än 35 kvm. Trafikverket bedömer att förordningen om buller från trafik därmed kan uppfyllas.

Kommunala remissinstanser

Teknik- och fastighetsnämnden 

Beslut:
1. Samrådsyttrandet över detaljplanen Våxnäs centrum godkänns
2. Planförslaget tillstyrks under förutsättning att samrådsyttrandets synpunkter avsende genomför-
andeavtal och återvinningsstationens flytt är tillgodosedda inan planen går till antagande.

Teknik- och fastighetsförvaltningens underlag:
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för påbyggnad ovan befintliga centrumbyggna-
der, tillbyggnad till befintliga centrumbyggnader liksom nybyggnation på befintliga parkeringsytor. 
Förslaget innebär ungefär 2900 kvadratmeter tillkommande yta för verksamheter (centrum eller 
kontor) samt ungefär 9500 kvadratmeter bostäder (ungefär 100 bostäder). Planområdet får markan-
vändningen centrumändamål, bostäder och kontor med olika omfattning i olika delar av området. 

Återvinningsstation
I Fredricelundsparken finns idag Karlstads största återvinningsstation för förpackningar och tid-
ningar. Denna station betjänar i praktiken hela västra delen av Karlstads tätort. När detaljplanen 
genomförs kommer denna återvinningsstation i praktiken att upphöra. Frågan kring återvinnings-
stationer är en fråga som berör samtliga förvaltningar inklusive Teknik- och fastighetsförvaltningen 
genom dess roll som markägare. Innan detaljplanen antas skall därför bygglov erhållits för minst 
en återvinningsstation som ersättning för den återvinningsstationen som upphör genom den nya 
detaljplanen.

Genomförandeavtal och tillägg till tomträttsavtal
Exploatören skall erlägga kostnaden för:
• Flytt av dagvattenledningar runt den södra parkeringen. 
• Förändringar av gångstråk och parkmark mellan Ribban 1 och Fredricelundsparkens dagvattenma-
gasin.

Ovanstående punkter skall ingå i genomförandeavtal och avtal om tillägg till tomträttsavtal som 
skall vara tecknade innan planen går till antagande.

Teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter
Innan detaljplanen tas upp för antagande skall bygglov för ny återvinningsstation erhållits samt 
genomförandeavtal och avtal om tillägg till tomträttsavtal tecknats med exploatören.

Det är positivt att detaljplanen har n5 bestämmelsen som syftar till att säkerställa en bra gårdsmiljö 
på taket av byggnad nummer 4. Vi ser att samma bestämmelse bör användas för det nya kvarteret 
(nr 5) för att säkerställa att denna gårdsmiljö också planteras, för såväl trevlig utevistelse som mot-
verkan av värmeöar.
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Ledningsrätter för befintliga spill-, dag- och vattenledningar inom U-områden måste tillskapas. 
Inom U-områdena bör inte träd behållas eller planteras. Detta kan skada ledningarna och försvåra 
underhållet av ledningarna. 

Det kan vara bra att lägga till en kompletterande text om att ifall fastigheten ska avstyckas så kan 
gemensamhetsanläggning för spillvatten, vatten och dagvatten behöva upprättas. 

Texten under kapitlet markföroreningar behöver kompletteras med följande: 
”Det har funnits en kemtvätt som haft begränsad verksamhet i en affärslokal i befintlig byggnad. 
Verksamheten har varit begränsad och bedrivits med en liten maskin med slutet system. Då bostä-
der ska uppföras på befintlig byggnad bör undersökning av porgas och grundvatten i anslutning till 
kemtvätten”.

Kommentar: 
Bygglov ska innan granskning lämnas in för två nya lägen som ska ersätta återvinningsstationen vid Våxnäs 
centrum. De två lägen som söks är vid parkeringsplatsen norr om Våxnäs centrum (kv Karmen) liksom vid Hults-
bergsmotet. Antagandet av detaljplanen ska invänta att bygglov erhållits för ersättningsstation. 

Plankartans bestämmelse e avseende gårdsmiljö för det södra kvartetet kompletteras med att ytan ska planteras. 

U-områden för allmänna underjordiska ledningar har begränsats något för att möjliggöra bevarande av befintlig 
vegetation liksom möjliggörande av ny vegetation i området. Befintliga träd i sydost står idag i anslutning mot u-
området där befitnliga ledningar som inte föreslås flyttas ligger. Träden är viktiga för upplevelsen av området och de 
bör bevaras så länge de inte utgör något problem för ledningarna. 

En kompletterande text om att ifall fastigheten delas i fler fastigheter så kan kan gemensamhetsanläggning för spill-
vatten, vatten och dagvatten behöva upprättas läggs till i planbeskrivningen. 

En utredning om markföroreningar har tillförts handlingarna. Slutsatserna har lyfts in i planbeskrivningen. 

Miljönämnden

Byggnationen
Det är värdefullt att befintlig infrastruktur och byggnader används för exploatering i stället för att 
jungfrulig mark tas i anspråk. I beskrivningen bör tilläggas att byggnaderna ska ha låg energianvänd-
ning och att miljö- och klimataspekter ska ligga till grund för materialval ur ett livscykelperspektiv, 
t.ex. genom återbruk av tegel. I plankartan får gärna gröna tak föreskrivas som takmaterial då det är
gynnsamt för miljön och dagvattenhanteringen. Kopparbeslagning som finns idag bör undvikas på 
tillkommande byggnader på grund av dess giftighet vid urlakning. 

Gång och cykel
För att underlätta och stimulera användning av cykel som transportmedel i övergången till mer håll-
bara transporter är det viktigt att säkerställa att det blir bra parkeringslösningar för cyklar, både för 
besökande och boende. Detta bör säkerställas redan i planen genom att anges på plankartan. Som 
det är nu blir det inte trovärdigt illustrerat när inga cykelplatser visas eller beskrivs och eftersom
grön resplan nämns i beskrivningen bör cykel som transportmedel ges en mer framträdande roll i 
exploateringskonceptet. Cykelparkeringarna ska placeras nära entréerna, vara väderskyddade och 
göras trygga mot skadegörelse och stölder. Även lastcyklar ska kunna parkeras.

Avfallshantering
Det vore bra att förtydliga vikten av att utrymmen och lägen för avfallshantering möjliggör källsor-
tering och återbruk där privatpersoners och verksamheternas olika behov för framtiden beaktas. 



11

Större utrymmesbehov är att vänta. Det är också viktigt att återvinningssituationen för förpackning-
ar, som beskrivningen nämner, verkligen finner ett alternativt läge innan antagandet av denna plan 
så som beskrivningen anger då befintlig återvinningsstation är Värmlands mest besökta
idag. 

Dagvatten
Det är bra att förbättrad rening av dagvattnet sker gentemot hur det är idag. Planförslaget för att 
omhänderta dagvattnet får dock gärna beskrivas på ett mer trovärdigt sätt då det är stora ytor som 
ska avvattnas och grönstråket med träd och cykelväg är smalt och svårutnyttjat. Det vore intressant 
om parken, och det i parken befintliga utjämningsmagasinet för översvämningar, även kan få en 
funktion för dagvattenrening från Våxnäs centrum genom att leda dagvattnet ytligt till parken och 
där ha meandrande fördröjningsdiken eller motsvarande. 

Buller
För det nya bostadskvarteret i söder ställs krav i plankartan på genomgående lägenheter, uteplats på 
tyst sida och byggtekniska lösningar för att klara kraven i trafikbullerförordningen och bullernivå-
erna inomhus. Önskvärt vore att planen inte tillåter små lägenheter < 35 m2, i de mest bullerutsatta 
lägena, för att säkerställa en god boendemiljö för boenden även i dessa.

Kommentar:

Byggnationen
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det inte motiverat att reglera takmaterial på plankartan. Inte heller byggmate-
rial som ska undvikas bedöms motiverade att reglera på plankartan. 

Gång och cykel
Kraven på cykelparkering finns i kommunens parkeringsnorm. Sedan samrådet har möjliga cykelparkeringsplatser 
studerats närmare och förslag har förts in på illustrationsplanen.  

Avfallshantering
Texten i planbeskrivningen kring avfallshantering bearbetas inför granskningen. 

Arbete pågår med att säkra plats för nya återvinningsplatser i närområdet. Två bygglov för ersättningsplatser i 
närområdet ska lämnas in innan granskningen av detaljplanen. Antagandet av detaljplanen inväntar att bygglovpro-
cessen kring ersättningsplats är färdig. 

Dagvatten
Fredricelundsparken ligger uppströms planområdet varför det inte hanterar normalt dagvatten från området. 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. 

Kommunnens VA-enhet bedömer utöver de stora förändringar som anslutningspunkternas höjd skulle innebära att 
det finns ytterligare svårigheter att kunna skapa bra vattenrening i Fredricelundsparken då det är mycket platt vilket 
försvårar att bygga diken eller rännor för dagvattnet.

Detaljplanen innebär ingen försämring avseende dagvattenmängder från planområdet. Det finns vid ombyggnationen 
goda möjligheter att få till en bättre rening av dagvattnet. Att så mycket dagvatten som möjligt passerar en plante-
ringsyta, om än liten, kan bidra till att stoppa upp förorengar inann de når dagvattensystemet. 

Buller
Planen är utformad så att bullerförordningens krav ska kunna uppnås. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte 
att hårdare krav ska ställas här än de nationella kraven. God boendemiljö kan uppnås i föreslagna byggrätter. En 
bestämmelse om att bulleravskärmande bebyggelse behöver komma till först/parallellt med avskärmad bebyggelse 
tillförs plankartan. Beteckning m justeras också så att en större del av byggrätten omfattas av denna. 
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Kultur- och fritidsnämnden
Planområdet utgörs av Våxnäs centrum mellan Petersbergsgatan, Hagalundsvägen och Fredri-
celundsparken. Området ligger ungefär 2,5 kilometer väster om Karlstads centrum.

Planförslaget innebär att Våxnäs centrum kan kompletteras med nya lokaler för centrum-, kontor- 
samt för bostadsändamål. Befintliga centrum-byggnader föreslås byggas på med en till två våningar 
i olika delar av området. På den södra markparkeringsplatsen, närmast Hagalundsvägen, byggs ett 
nytt mindre kvarter. På- och nybyggnaderna ska ges entréer mot Fredricelundsparken som därmed 
kommer minska upplevelsen av baksida mot parken. En ny mindre angöringsgata med intilliggande 
parkering anläggs inom centrumfastighetens västra del för att möjliggöra angöring till de nya bostä-
derna.

I arbetet med den nya översiktsplanen har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört ett antal 
workshops och dialoger med politiker och medborgare i Karlstads kommun. I dessa dialoger har 
det varit tydligt att man vill att det skapas fler gränsöverskridande mötesplatser både inomhus och 
utomhus. Här har Karlstads kommun möjligheten att skapa ett unikt centrum och mötesplats där 
hänsyn tas till boendemiljön genom att skapa unika centrala mötesplatser där inte bara de boende i 
centrum kan träffas utan också att det blir attraktivt för boende i områdena runt Våxnäs centrum.

Om kommunen i ett tidigt skede lyssnar på medborgarna i dialog så skapas trygghet och gemenskap 
för både boende och besökare. Kultur- och fritidsförvaltningen ser det också som viktigt att Våxnäs 
centrum får naturliga kopplingar och trygga stråk mot övriga delar av Våxnäs såsom vårdcentral, 
Fredricelundsskolan, Våxnäs IP och andra verksamheter som redan idag finns och nyttjas av de 
boende på Våxnäs.

Dagens centrum upplevs mörkt, instängt och otryggt under stora delar av dygnet och här ser vi 
stora möjligheter att öppna upp centrum samt att med konst, belysning samt utformning när det 
gäller färgval och material. Kultur- och fritidsförvaltningen anser det viktigt att det i ett tidigt skede 
planeras för kommunala verksamheter i området som erbjuder verksamhet stora delar av dygnet, 
som i sin tur genererar rörelse och besök i centrum.

Det här är ett arbete där kultur- och fritidsförvaltningen ser sig som en naturlig samtalspartner och 
utförare och vi ser fram emot att delta i arbetet med att utforma det ny Våxnäs centrum.

Kommentar: Noteras. Synpunkter och önskemål framförs internt inom kommunen liksom gentemot fastighetsägaren. 

Räddningstjänsten, Säkerhetsavdelningen, genom Trygghetscenter
Säkerhetsavdelningen, genom Trygghetscenter, lämnar nedan synpunkter i samrådet om detaljpla-
nen för Våxnäs Centrum. I ”Tillsammans mot Brott” poängteras vikten av stadsbyggnadsprocessen 
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi ämnar i förestående handling poängtera 
vikten av ett trygghetsperspektiv i byggnadsprocessen. Vänligen observera att en del av de förslag 
till beaktanden som redovisas nedan eventuellt inte går att reglera i detaljplanen utan är en del i 
genomförandet.

Ur trygghetsaspekten så ser vi positivt på att blandad bebyggelsen eftersträvas, särskilt kopplat till 
publika platser och knutpunkter så som ett centrum som Våxnäs har. Att bostäder tillkommer på 
Våxnäs centrum kommer bidra till att fler människor är i rörelse, samt också att fler människor 
kvarstannar på platsen och inte enbart passerar genom.
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Synpunkter
1. Planlösningen i bostäderna bör anordnas utifrån människors rutinaktivitet så att kök och vardags-
rum placeras olika längs med byggnaden. Detta för att ha så hög social kontroll åt både parkerings-
platsen och parken samt in mot centrum, både kvälls, dag och nattetid.

2. Om skärmtak anordnas bör detta vara utformat på ett sådant vis att det inte går att springa och 
klättra på det eller att det stänger in gångstråken mellan byggnaderna, och ger en instängd känsla. 
Det bör anordnas så att platsen känns luftig och rymlig, med tanke på den trånga passage som idag 
upplevs.

3. Entré - Hörnet mot den nya parken (norrut): här behövs platsen beaktas utifrån en samlings-
punkt för människor, samt en entré till området. En idé är att lokalerna i befintlig byggnad får mer 
insyn för att på så sätt göra människor utanför, samt i lokalerna mer synliga för varandra. Det bidrar 
till en ökad överblick på området och minskar dolda hörn och passager och ger en bättre siktlinje 
och upplevelse.

Det är dock viktigt att även belysningen utomhus anpassas för att inte skapa alltför skarpa kontras-
ter, mjuka övergångar är att föredra. 

Tydlighet i det offentliga rummet är viktigt både för orienteringen hos människor, och för upplevel-
sen och identiteten på området.

4. Det krävs tydliga stråk genom centrumet, samt till och från Våxnäs centrum. Entréerna till områ-
det bör omsorgsfullt utformas och gestaltas (se föregående kommentar, punkt 3). Här behövs också 
mjuka övergångar finnas i belysning och gestaltning, för att skapa en helhet över området med en 
tydlig överblick. Här funderar vi på om olika nivåer på marken, med olika materialval kompletterar 
känslan av rymd inne i centrumet och tillsammans med ljussättning så kan det skapa denna känsla.

5. Ett bekymmer som kan uppstå är att obehöriga försöker ta sig upp till bostäderna som byggs på 
den befintliga byggnadsstrukturen. Här bör risken för klättring via stuprör eller väggar beaktas och 
väggarna bör angöras/anpassas på ett sådant sätt att det förebygger klättring uppför väggarna till 
tak, skärmtak och innegårdar. 

Ögon på gatan är ett begrepp som redan tas upp, men vi vill förtydliga några punkter; dels ur trygg-
hetssynpunkt, dels från ett barnperspektiv.

6. Där parkeringsplatserna delas så bör ett barnperspektiv beaktas där buskar, stenar eller andra 
anordningar inte överstiger 0,5 m för att barn också ska kunna skapa sig överblick över området.

7. Det är viktigt att träd inte skymmer sikten för boende att utöva social kontroll på platsens omgiv-
ning, från sina bostäder. Träden bör också klippas 2 meter från marken på sikt för att människor ska 
kunna se och skapa överblick över området.

8. När det gäller cykelparkering så bör dessa anordnas på ett sätt som gör det möjligt att låsa ramen 
i cykeln till en fäst anordning, och inte i ett cykelställ som går att flytta på. Belysningen till cykel-
parkeringar bör inte bli en målbelysning, vilket innebär att belysningen för cykelparkeringen bör 
anpassas till omgivningen.

Människors vardag bör tas med in i byggprocessen där deras rutiner förstås. Detta för att skapa 
tillfällen där människors rörelse i området upprätthålls under större delen av dygnet.

9. Rutinaktiviteten inom området bör analyseras och beaktas för att skapa maximal rörelse, social 
kontroll och trygghetskänsla på området.
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En yta som diskuterats ur ett trygghetsperspektiv är den aktivitetsyta för utegym:
10. Detta eftersom den hamnar ovan mark, vilket kommer innebära att människor i marknivå inte 
kommer ha överblick på platsen. Detta kan innebära att otryggheten ökar. Detta även om det exem-
pelvis är ett gym, eftersom människor i marknivå inte ser vad som händer. Det bör även säkerställas 
att det inte går att ta sig till platsen från utsidan och att obehöriga får tillträde. Även tillträde från en 
lokal bör beaktas noga för att säkerställa att ytan inte missbrukas. Ett övervägande bör även göras 
hur gående nedanför skyddas mot nedfallna saker osv (se kommentar om skärmtak).

11. Norra hörnet av Våxnäs centrum är en av de platser som är extra utsatta för otrygghetsskapan-
de fenomen. I kommunens samverkan med lokala aktörer och i den mediarapporering som varit så 
tydliggörs det att på just denna del av Våxnäs centrum så är det av extra vikt att beakta trygghetsas-
pekter. Negativa samlingsplatser som skapar ordningsstörningar och skadegörelse har förekommit. 
Kommunen styr mycket av sin uppsökande resurs i forma av fältare, ungdomar för trygghet och 
ordningsvakter till platsen i syfte att skapa trygghet. En upphöjd aktivitetsyta riskerar att skapa en 
ny negativ samlingsplats där den sociala kontrollen samt överblickbarheten från exempelvis polis 
och medborgare minskar.

Avslutningsvis så anser Trygghetscenter att det bör övervägas om vissa ”baksidor” i de redan be-
fintliga tegelstensfasaderna skulle kunna omarbetas för att inte skapa en enda lång vägg.

Kommentar: Precis som Räddningstjänsten, Säkerhetsavdelningen, skriver så är en stor del av de förslag till beak-
tanden som redovisas i yttrandet inte möjliga att reglera i detaljplanen. Synpunkterna framförs till fastighetsägaren 
och dess arkitekt. 

För entré mot norr har detta övervägts. I nuvarande byggnad ligger trappor och teknikutrymmen och det bedöms 
därför inte rimligt att föreskriva entré i detaljplanen. Däremot har fastighetsägaren tagit till sig frågan och utreder om 
det är möjligt att öppna en entré mot trapphuset och bostäderna ovanför.  

Tegelfasaderna mot väster kommer vid påbyggnation att behöva omarbetas och entréer behöver tillkomma för att 
möliggöra genomförandet. Detta bedöms bli en positivv konsekvens av plangenomförandet. 

Vegetation är viktigt för att bidra till socialt välbefinnande, särskilt dagtid. Planteringarna vittnar om en omsorg för 
platsen och dess boende och besökare. Val av växter, beskärning och övrig skötsel är av stor vikt för att det ska bi-
dra positivt till en trygg upplevelse men stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kraven på plankartan om plantering 
bör ligga kvar. Detta för att minska de stora hårdgjorda ytorna som en markparkering annars lätt kan bli. 

Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande synpunkter.

Plangränsen är heldragen i teckenförklaringen. 

Bra med illustration avseende fastighetsbildningen. Färgerna är felvända vid torget i norr. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighetsbildnings- eller registreringssynpunkt inget att 
erinra. 

Kommentar: Redovisning av plangränsen justeras inför granskningen. 

Planenheten bedömer att färgerna stämmer för illustrationen om fastighetsbildning. 
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Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Apoteksgruppen Våxnäs.
Vi på Apoteksgruppen Våxnäs har flera medarbetare som bilpendlar pga långt avstånd till jobbet o 
dåliga möjligheter till kollektivtrafik pga våra öppettider. Vi undrar hur och var vi och andra anställ-
da som jobbar i Våxnäs Centrum ska parkera när ”vår” parkering blir bebyggd. Vi befarar att antalet 
p-platser för anställda minskas fastän behovet kvarstår.

Sedan undrar vi på Apoteksgruppen Våxnäs om byggplanerna verkligen tar hänsyn till den risk för 
regn-översvämning som trots allt finns i området. Det finns en stor sänka för stora regnmängder 
bakom längan där apoteket är beläget men översvämning av källarutrymme har ändå uppstått ett 
flertal gånger med mögel i källaren som följd. 

Vi undrar också om möjligheterna för varu-leveranser kommer att påverkas vid och efter ombygg-
naden. Våra varor levereras med lastbilar som nu backar in mellan ”Ica-huset” och fd banklokalen, 
nuvarande fritidsgården på Våxnäs.

Kommentar: Frågorna och synpunkterna rör framförallt fastighetsägaren och kan inte regleras med detaljplanen. 
Synpunkterna framförs därmed även till fastighetsägaren. 

Angående antalet parkeringsplatser har en parkeringsbedömning tagits fram för planförslaget då området innehåller 
vitt skilda verksamheter med olika parkeringsbehov. Parkeringsbedömningen ger en inriktning på bedömt parke-
ringsbehov. Slutgiltigt antal parkeringsplatser läggs fast i bygglovskedet då defintiv fördelning mellan små och större 
lägenheter liksom antal radhus och total bruttoarea för bostäder kan presenteras. För att säkerställa att anställda 
har garanterade platser kan dialog med fastighetsägaren samt även intilliggande fastighetsägare föras angående att 
teckna hyresavtal för parkering.

Då området är bebyggt idag och bottenvånnigarna liksom intilliggande mark inte kan påverkas i så stor utsträck-
ning handlar möjliga åtgärder mot källaröversvämning i huvudsak om byggtekniska lösningar för att minska proble-
men. Vid omläggning av markbeläggning mm inom centrum kan troligtvis problem minska något, vilket framförts 
till fastighetsägaren via VA-enheten. 

På allmän plats (kommunens mark) inom Fredricelundsparken är skyfallsfrågan en viktig aspekt och dess befintliga 
vattenmagasin kommer fortsatt att vara i drift utan större påverkan från planförslaget. 

I detaljplanearbetet har inga förslag till förändringar för varutransporter i norra delen av centrum studerats. Detalj-
planen medger dock olika möjligheter för varutransporter. I de fall förändringar önskas eller befaras föreslås dialog 
med fastighetsägaren för att nå så funktionella och goda lösningar som möjligt. Kommunen äger inga gator inom 
Våxnäs centrum. 

Övriga

Våxnäs Socialdemokratiska förening
Våxnäs Socialdemokratiska förening är i huvudsak positiva till förslaget om detaljplan för Våxnäs 
centrum. Blir förslaget verklighet skulle det innebära ett lyft för hela området. Att planförslaget
innehåller skrivningar om att servicenivån ska bibehållas eller utvecklas är bra, liksom att centrum 
öppnas upp ut mot parken. Förslaget ser vi också skulle bidra till ökad trygghet i området.

I planförslaget finns flera sociala konsekvenser beskrivna. Vi instämmer i att förslaget skulle bidra 
inte bara till ökad trygghet, utan också till att göra Våxnäs-området ännu bättre sett ur ett barn-
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perspektiv. Förslaget innehåller skrivningar om barnvänliga miljöer, och gång- och cykelvägar som 
binder samman dessa. Dessa positiva konsekvenser kan inte nog betonas, och det är därför anmärk-
ningsvärt att planförslaget samtidigt innehåller skrivningar om möjligheten till bussgata i nordvästra 
delen av norra parkeringsplatsen med syfte att möjliggöra en anslutning av busstrafiken över Våxnäs 
torg. Den ev framtida bussgatan genom området som omnämns skulle, om den blir verklighet, slå 
isär området och direkt motverka de positiva sociala konsekvenser som omnämns i detta planför-
slag. Skrivningarna om bussgatan bör därför strykas ur planförslaget.

Vad gäller skrivningarna om en flytt av återvinningsstationen i Fredricelundsparken är det viktigt att 
de ändras från att beskrivas som en målsättning att frågan är löst innan antagande, till att frågan ska 
vara löst innan dess. Återvinningsstationen kan med fördel flyttas för att ge mer parkutrymme, men 
ny placering måste vara klar innan nuvarande återvinningsstation tas bort.

Kommentar: Detaljplanen följer inriktning i det godkända program för Våxnäs centrum (2018-09-19). I program-
met finns ett gatureservat för framtida bussgata. Den nu aktuella detaljplanen reglerar endast en mycket liten del 
av den mark som krävs för att genomföra buss-stråket. Den mindre markyta som regleras som allmän plats behövs 
också för varuhantering till Fredricelundsskolan varför inga förändringar på plankartan föreslås. För att genomföra 
buss-stråket i sin helhet behöver en detaljplan tas fram för det framtida projektet. Bestämmelsen Gata1 ändras till 
Torg (Torg. Gång- och cykeltrafik, busstrafik och angöringstrafik tillåts) för att överrensstämma med bestämmelsen i 
den gällande detaljplanen för Fredricelundsskolan. 

Arbete pågår med att säkra ersättningsplats för återvinningsstationen i området. Två bygglov för ersättningsplatser i 
närområdet ska lämnas in innan granskningen. Antagandet av detaljplanen ska invänta att bygglovprocessen kring 
ersättningsplats är färdig. 

Anonym 1 
Våxnäs Centrum är idag en gammal, utsliten och otrygg plats. Det slutna centrum stråket upplevs 
som mörk och klaustrofobisk och med ytligare till- och påbyggnader lär detta förvärras som jag ser 
det. Jag vill bara börja med att säga att jag inte är emot planerna för till- och påbyggnad av centru-
met, men jag skulle föredra att den nuvarande bebyggelsen istället rivs till grunden och byggs på 
nytt med en mer öppen plan yta för att kontra den otrygga känslan. Men om man nu trots detta 
väljer att gå vidare med att behålla de gamla byggnaderna som man föreslår i detaljplanen så bör 
man ändå se till att de slitna tegelfasaderna ges ett nytt utseende i syfte av att göra omgivningen mer 
tryggsam att vistas i efter solnedgång. Exempel på detta vore att de nuvarande röda tegelfasaderna 
spacklas med vit färg eller en annan passande ljus färg som kan harmonisera med den nya till- och 
påbyggnaderna som föreslås. Att enbart stapla nya bostäder och kontor ovanpå den gamla bebyg-
gelsen vore otillräckligt och skulle innebära att det ’gamla och nya’ sticker ut på ett negativt sätt så 
detta bör man se över med tillsyn menar jag.

Ett annat problem som skapar otrygghet är den ny etablerade fritidsgården som öppnade i centru-
met för ett par månader sedan som har flockat ett stort antal av ungdomar av utländsk härkomst 
som skapar oreda och oväsen av sig när de befinner sig utanför fritidslokalen. De står ofta i grupp
och skriker på varandra men även på förbigående då och då och det blir en väldigt osäker känsla när 
man vistas på platsen ensamt. Det blir att man ofta får ta med en släkting eller en vän som sällskap 
för att känna sig mindre otrygg. Ordningsvakterna som patrullerar området har liten effekt på de 
som stökar omkring och är aldrig där när de verkligen behövs. Varför man valde att placera en 
fritidsgård mitt i en redan otrygg miljö begår mitt förstånd. Därför vädjar jag till kommunen att se 
över detta för att göra centrumet mer trivsamt och tryggare att röra sig i.
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Våxnäs centrum har byggda kvaliteter som bör tillvaratas 
vid ombyggnation och underhåll. Detaljplanen innehåller inga krav på bevarande eller rivningsförbud men planen är 
utarbetad för att kunna bevara befintliga byggnader då det finns kvaliteter i det redan byggda, då det är viktigt att 
befintliga verksamheter kan finnas kvar och då det är också hållbart ur ett klimatperspektiv att bevara befintliga 
byggnader. 

En viktig inriktning i planförslaget är att komplettera området med bostäder och därmed uppnå en större funk-
tionsblandning och därigenom få Våxnäs centrum befolkat fler timmar under dygnet. Detta bedöms positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. 

Medverkande tjänstepersoner
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnasdsförvaltningen den 2022-03-23, reviderad 
2022-04-06 av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson. 


