
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
detaljplan för Zakrisdals handel

inom Zakrisdal, Karlstads kommun

INLEDNING
Granskningsutlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskning-
en samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden till dessa.  

PLANPROCESSEN
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 2014:900, 
kapitel 5. Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum mellan den 3 december 2020 till 8 januari 2021. Planen 
har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteck-
ning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i Karlstads-
rummet i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter samrådet reviderades planhandling-
arna, enligt vad som beskrivs i samrådsredogörelsen. 

Därefter ställdes planförslaget ut på granskning från 21 april till 24 maj 2021, enligt plan- och bygg-
lagens 5 kap 18 §. Under granskningen har planen skickats till kommunala och statliga remissinstan-
ser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har även funnits tillgänglig för 
allmänheten i Samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Efter gransk-
ningstiden har handlingarna kompletterats och justerats enligt detta granskningsutlåtande. 

SAMMANFATTNING
Åtta skriftliga yttranden har kommit in under granskningstiden, varav sju stycken är utan erinran 
eller av upplysningskaraktär. 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNINGEN 
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: 
• Plangräns har justerats i syfte att möjliggöra fastighetsreglering där bland annat kommunen 

övertar ytor för trafikförbättrande åtgärder och dagvattenmagasin. 
• Bestämmelse om att minst 10% av fastighetens yta inte får hårdgöras har införts på plankartan. 

Syftet är att begränsa andel hårdgjorda ytor av klimat- och dagvattenskäl. 
• Kompletteringar kring geotekniska frågor och dagvatten.

Kvarstående synpunkter
Inga kvarstående synpunkter.
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STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en sam-
lad bedömning. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt plan- 
och bygglagens 5 kap 27 §. 

INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas eller återges i 
sin helhet och kommenteras med kursiv stil. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Länsstyrelsen i Värmland, miljöförvaltningen, Region Värmland, kultur- och fritidsnämnden.

Remissinstanser
Trafikverket
Trafikverket har tidigare yttrat att den trafikalstring som planförslaget alstrar måste ses sammantaget 
tillsammans med övriga utbyggnadsplaner i området. I samband med planprocesser för dessa  
områden har trafikpåverkan kring Ullebergsleden, Bergviksvägen, Hultsbergsmotet och E 18 utretts.  

Under planprocess för Zakrisdal handel har en kompletterande simulering tagits fram med förvän-
tad trafikalstring som visar att inga betydande bilköer uppstår på Ullebergsleden till följd av planens 
genomförande och oavsett framtida lösning. Simuleringen bifogas inte men Trafikverket förutsätter 
att trafikalstringen som planförslaget innebär inte heller i förlängningen påverkar statlig väg ytterli-
gare. 

Det är väsentligt att utredda och planerade åtgärder som utgör villkor för genomförande av denna 
detaljplan men som ges planstöd i andra planer som tex Detaljplan för Cirkulationsplats vid Gräs-
dalen samt åtgärder vid Hultsbergmotet genomförs för att detaljplan för Zakrisdal handel också kan
antas och genomföras.
 
Kommentar: Planområdet bedöms som högst alstra 1000 f/d. De gjorda simuleringarna har dock utgått från maxti-
mmen med en alstring på 1500 f/d, vilket visar att inga betydande bilköer uppstår på Ullebergsleden - oavsett fram-
tida lösning. Av den anledningen bedöms inte genomförandet av denna detaljplan behöva villkoras av åtgärder vid 
Hultsbergsmotet eller Ullebergsleden. Åtgärderna vid Hultsbergsmotet har inarbetats i Trafikverkets Åtgärdsvalstu-
die för E18 genom Karlstad, där avtal mellan kommunen och Trafikverket avses upprättas. Eftersom planområdet 
idag saknar gång- och cykelvägskoppling är åtgärderna vid Ullebergsleden viktiga för planens genomförande. Av den 
anledning planeras de två detaljplanerna antas vid samma tidpunkt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har 
inget att erinra men har nedanstående kommentarer:

Skyfallsmodellen MIKE21 visar att vatten ställer sig mot fasaden på västra sidan. Marknivåer bör 
justeras så att vattnet kan ledas bort från byggnaden.

Det saknas geoteknisk kommentar kring stabilitet. Jorden utgörs enligt jordartskartan av lera, när-
liggande undersökningar visar på stora jorddjup och i direkt anslutning till planområdet finns ett 
område som SGU pekat ut som aktsamhetsområde.
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Kommentar: Risk för skada på byggnad vid skyfall samt geotekniska frågor har diskuterats efter granskningen och 
handlingarna kompletteras med information om hantering av detta. 

Lantmäterimyndigheten i Karlstad
Koordinater samt traktnamnet saknas på plankartan. Inför antagandet ska baskartan uppdateras. 
(Lantmäterimyndigehten).

Kommentar: Beaktas.

Yttranden från övriga
Medborgare
Skulle vilja se en GC-väg upp mot köpcentrumet Riksdalen 3. 
Då kan man använda cykeln och cykelnätet blir mer sammankopplat. Kan ta sig mellan olika köp-
centrum och naturområden.

Kommentar: En ny gång- och cykelväg planeras byggas längs med Ullebergsleden och kopplas till planområdet och 
Riksdalen. Trafikåtgärderna regleras dock inom detaljplan för Cirkulationsplats vid Gräsdalen.

Granskningsutlåtandet är sammanställt av stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield för stadsbygg-
nadsförvaltningen i Karlstad 2021-09-23.


