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Bakgrund och syfte  

Inledning 

Lantmännen äger genom sitt fastighetsbolag Lantmännen Novare AB fastigheterna 
Brödet 1, Alstersbruk 1:2 och Alsters herrgård 1:1. Fastigheterna har en samman-
lagd area om ca 66 ha (fastigheten Brödet 1 är ca 107 000 m2 stor). 

Lantmännens verksamhet har förändrats genom åren och med detta följer att även 
att markanvändningen numera sker på annat sätt än tidigare. I och med att verk-
samheten förändrats har även användningen av mark och byggnader ändrats.  Re-
paration av maskiner som förr nästan alltid utfördes inomhus i verkstaden eller på 
maskingården sker numera alltmer utomhus eller på fält eftersom storlekarna på 
maskinerna har ökat och de måste fraktas på trailer vilket är kostsamt. Däremot är 
bedömningen är att fältarbetena kommer att öka i framtiden  

På norra delen av fastigheten Brödet ligger maskinanläggningar och butiksdel som 
ska behållas, den södra delen av fastigheten behövs inte för verksamheten. Några 
av husen som Gula Villan, Vita Magasinet och Röda Längan på fastigheten Brödet 
1 används inte idag. Lantmännen ser inte några framtida användningsområden för 
dess byggnader som verksamhetslokaler. För dessa byggnader avser Lantmännen 
att varsamt bygga om dessa till bostäder istället för att riva byggnaderna. 

Det är därför Fastighetsbolaget Novare AB har ansökt om planändring för att ut-
reda möjligheterna för byggande av bostäder i form av radhus och parhus.  

 
                                                           Orienteringskarta med programområdet markerat 

Planprogrammet 

Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en detaljplan som 
ett första steg i detaljplaneprocessen. Det skall ange utgångspunkterna för plan-
läggningen och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål.  

Programmet görs för att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas 
med olika berördas erfarenheter och synpunkter. Avsikten med programmet är 
också att förbättra möjligheten till insyn och påverkan innan kommunens ställ-
ningstaganden blir låsta och alltför stora investeringar har gjorts. Ett program för 
detaljplan ska samrådas enligt samma principer som själva detaljplanen.  

Detta program behandlar strukturella och principiella frågor, som t ex vilken mar-
kanvändning som planeras för området, med fokus på bebyggelse, gång- och cy-
kelstråk och berörda riksintressen, och om det finns områden som ej bör bebyggas. 
Programhandlingarna skall även redovisa vilka konsekvenser som uppstår om pro-
jektet realiseras. Med planprogrammet som stöd ska sedan detaljplan utarbetas. 

En sammanfattning av syftet med planprogrammet är 

 att utreda lämplig markanvändning och hur området kan bebyggas  
 att belysa åtgärder och utformning som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart 

samhälle 
 att beskriva förutsättningar för kommande planering av området och ny detaljplan 
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 att i ett tidigt skede få in kunskap och sypunkter från allmänhet och sakägare 
 att göra en första avvägning mellan olika intressen 

Programområdet och omfattning 

Det aktuella området ligger i stadsdelen Alsters sydvästra del, norr om Värmlands-
banan sträckan Karlstad - Hallsberg, ca 7 km nordost om Karlstad centrum och ca 
2 km sydväst om Skattkärr.  

Planprogrammet omfattar södra delen av fastigheterna Brödet 1 och en del av Als-
tersbruk 1:2 som ägs av fastighetsbolaget Lantmännen Novare AB.  Programom-
rådet omfattar även en lite del av fastigheten Alstersbruk 1:1, ett närliggande om-
råde, intill Alsters villaområde sydöst om fastigheten Brödet 1 som ägs av Karl-
stads kommun. Totalt sett uppgår programarealen till ca 13 ha.  

Programområdet avgränsas av Alstersälven i väster, Lantmannavägen i norr och 
Alsters villaområde i öster. I söder gränsar det aktuella området till Värmlands-
banan sträckan Karlstad – Hallsberg. Dock är kontakten med vattnet starkt besku-
ren av järnvägen, som löper mycket nära strandområdet. Det aktuella området lig-
ger ganska högt i förhållande till Vänern och Alstersälven. Från vissa delar av om-
rådet, exempelvis kullen, har man dock god utsikt över vattnet. 

 
                                                         Översiktskarta som illustrerar programområdet och programdata 

Tidigare ställningstagande 

Gällande detaljplaner  

För programområdet gäller två olika detaljplaner. En stor del av fastigheten Brödet 
1 och en del av fastigheterna Alstersbruk 1:1 och 1:2 hamnar i detaljplan för Als-
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ters villaområde Akt nr 1780K-85-P1976, som vann laga kraft den 26 oktober 
1976. Hela Fastigheten Brödet är i gällande plan utlagt som småindustri medan fas-
tigheten Alstersbruk 1:1 och 1:2 är planlagt som naturmark.  

För ett litet område i den södra delen av fastigheten Brödet 1 och en del av fastig-
heterna Alstersbruk 1:1 och 1:2 gäller detaljplan för Alstersbruk mm akt nr 1780K-
64-P2000/04 som fastställdes 2000-01-25. Detaljplanen anger exploateringar för 
industri, park och natur.  

 
                                                                     Illustrationsbild visar gällande detaljplaner    

Beslut om planläggning 

Den 26 januari 2011 gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag till Stadsbyggnadsför-
valtningen att ändra del av befintliga detaljplanen för en del av fastigheterna Brödet 
1, Alstersbruk 1:1 och 1:2. 

ÖP 06 

I den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 06, för Karlstads kommun, har områ-
det mellan Alster och Skattkärr utpekats som utvecklingsområde och anges att Als-
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ter på sikt ska kompletteras med fler villatomter. Alster tillhör en av de orter där 
det finns ett behov av planläggning och efterfrågan på villatomter.  

ÖP 12 

I den nya översiktsplanen ÖP 2012 som bedöms att antas av kommunfullmäktige 
under 2012 ligger programområdet i stråket av stadsutvecklingsområdena Välsvi-
ken, Busterud och Lungvik. En förutsättning för denna utveckling är förbättrad vat-
ten- och avloppsförsörjning . 

Strandskydd 

Avståndet till Vänern från programområdet är över 150 m. Värmlandsbanan av-
gränsar planområdet från Vänern. Området gränsar även till Alstersälven. Strand-
skyddet inom planområdet är upphävt genom tidigare (ännu gällande) planer. Ett 
generellt strandskydd om 100 m från Alstersälven återinträder när dessa planer er-
sätts med ny detaljplan. Frågan om strandskydd och motivering till upphävande ska 
därför behandlas i samband med detaljplanläggningen.  

Natur 2000  

Programområdet berörs inte av Natura 2000-område. 

Naturvårdsprogrammet 

Området är utpekat i kommunens naturvårdsprogram1. Stranden mot Alstersälven 
och några meter upp in i programområdet (gränserna är grova) täcks av ett skikt i 
naturvårdsprogrammet som är naturvärdesklassat som klass 3, i ett system där klass 
1 är högsta naturvärde, klass 2 är mycket högt naturvärde och klass 3 är högt natur-
värde. Det är område Alsterdalen 64 f. I beskrivningen av detta beskrivs inte östra 
stranden dock påverkas de värden som beskrivs från västra delen av de förändring-
ar som görs på östra strandsidan.  

I artportalen har följande särskilda arter observerats under 2011 vid vattendraget: 
göktyta, kungsfiskare, mindre hackspett, forsärla, mindre flugsnappare, grå flug-
snappare, m fl.  

Fornlämning RAÄ-nr Karlstad 111:1 

I anslutning till dagens järnvägsbro, utanför det sydvästra hörnet på det aktuella 
området, genomfördes en större arkeologisk utgrävning (RAÄ-nr Karlstad 111:1) 
under 1994. På platsen låg under slutet av 1800-talet en större ångsåg. Undersök-
ningen utfördes i samband med en ny järnvägssträckning och innefattade både en 
utredning och en slutundersökning. Platsens status är "undersökt och borttagen" 
vilket skall tolkas som att några ytterligare undersökningar i direkt anslutning till 
det utgrävda området inte är aktuella. 

Riksintresse 

Riksintresse/skydd inom programområdet 

 Programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Vänern med 
öar och stränder enligt 4 kap 2 § Miljöbalken) - områden där turismens och 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Området 
omfattar inom Karlstads kommun hela Vänerstranden. Gränsen för riksin-
tresset går huvudsakligen i E18:s sträckning.  

 Programförslaget ligger inom och gränsar till område av riksintresse för 
kulturmiljövård, den s.k. Alsterdalen. Alsterdalen representerar ett värm-
ländskt kulturlandskap med anknytning till litteratur och bruksrörelse.  

                                                 
1 Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. Fastställt av kommunfullmäktige 1995-11-16 
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 Västra delen av programområdet omfattas även av förordnande till skydd 
för landskapsbilden enligt miljöbalken.  

Riksintresse/skydd i närheten av programområdet 

 Söder om programområdet passerar Värmlandsbanan som är av riksin-
tresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.  

 I norr angränsar programområdet mot E18. E18 är utpekad som riksin-
tresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.   

 Byggnadsminnet Alsters Herrgård ligger väster om programområdet. Herr-
gården med tillhörande byggnader och miljö är utsedd till byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Den uppfördes 1772 och ersatte då ett stenhus från 1600-
talet. Gården är nu inredd till minnesgård över Fröding och de värmländska 
diktarna med rötter i den gamla brukskulturen.  

 Fornlämningar, det finns ett flertal fornlämningar i närheten av Brödet, 
Dock ej inom fastigheten.  

Genomförda utredningar 

I samband med planprogrammet genomfördes ett antal utredningar för att pröva 
områdets lämplighet för utbyggnad av ny multifunktionell stadsdel med en ny 
stadsgata . Programförslaget grundas på:  

 Planunderlag – Idéer för utveckling av området av SWECO Architects - 
Örebro daterad september 2011.   

 Externindustribuller - bullermätning av SWECO - Örebro daterad novem-
ber 2011.   

 Tågbuller – Bullerutredning av SWECO Örebro daterad september 2011.  
 Markföroreningar – Översiktlig miljöteknisk markundersökning av 

SWECO Environment AB i Örebro daterad juni 2011. 
 Kulturmiljö – fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning av Värmlands 

Museum daterad november 2011 
 Antikvariskt PM av Stadsbyggnadsförvaltningen maj 2011   

Beskrivning av området, nuläget 

Bebyggelse och markanvändning 

Bebyggelsen i programområdet är spridd och består i huvudsak av sex byggnader 
Gula villan, Vita ”Stenmagasinet, Elevatorhuset, en röd länga samt en nyare lager-
byggnad och ett godstransportföretag som sitter i en större byggnad med omlast-
ningscentral. I direkt anslutning till programgränsens norra del ligger företaget 
Granngården och en stor byggand som kallas för maskinanläggning.   
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En bild som visar befintliga byggnader inom programområdet 

Gula villan ”kontor” 

Mitt i området ligger ett före detta bostadshus i två våningar plus vind och källare. 
Bygganden syns på häradskartan och är därför troligtvis äldre än från 1880. Bygg-
naden kom därefter att omgestaltas till kvarnmästarbostad. Senare fungerade bygg-
naden som bostad för förvaltaren på Alsters industrier (övre plan) samt kontor 
(nedre plan). Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och förslås betraktas som 
särskilt värdefull enligt PBL 8:13.  

 
Gula villan med allén från öster Gula villan med sin entré   

Vita stenmagasinet 

Intill den gula villan finns ett magasin som uppförds år 1939. Det har använts som 
lager och arkiv och inuti finns ett trägolv. Byggnaden är mycket fin och den är bl.a. 
intressant på grund av sin ålder och de snickerier som finns i form av portar och 
fönsterluckor. Fasaden är vitputsad och fönster och fönsterluckor är målade gröna. 
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som föreslås att den faller under PBL 
8:13, förbud mot förvanskning. 

  

Vita stenmagasinet i dag Vita stenmagasinet år1939  
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Elevatorhus 

Den röda höga byggnaden nere vid vattnet är ett ”elevatorhus” där man från pråmar 
hissade upp säd som sedan via transportband nådde kvarnen. Byggnaden uppfördes 
troligen under 1800-talets senare del. Intill elevatorhuset har funnits bryggor och 
förtöjningspållare samt spår efter någon slags ramp, troligtvis ett transportband. 
Med utgångspunkt i det kulturhistoriska värdet föreslås att byggnaden faller under 
PBL 8:13, förbud mot förvanskning. 

  
Elevatorhus i dag Elevatorhus, bogserbåt och pråmar år1920 

Röda längan (röda ladan) i närheten av Alstersälven 

I närheten av elevatorhuset och Alstersälven finns en röd lada. Huset är uppfört år 
1939 och består av två delar; en ursprunglig byggnadsdel och en tillbyggnad i den 
södra änden. Den ursprungliga delen är uppförd som en långsträckt, ganska låg 
hallbyggnad. Sockeln är gjuten. Fasaderna är klädda med liggande spontad träpa-
nel, vilken är målad med röd slamfärg. Taket är täckt med sinuskorrugerad plåt. 
Här finns också en gallerförsedd ventilationshuv i trä.  

 

Röda längan från söder Röda längan från norr 

Tillbyggnaden har gjuten sockel, fasader klädda med locklistpanel målad med röd 
slamfärg samt plåttäckt tak. På samtliga tre sidor finns skjutportar klädda med röd 
träpanel. Den västra långsidan är indragen under utskjutande tak så att en skyddad 
lastplats bildas. 

Bygganden har ett kulturhistoriskt värde som bör förses med varsamhetsbestäm-
melser som specificerar den allmänna varsamheten enligt PBL 8:17.  

Gamla järnvägen med bro 

Inom programområdet finns järnvägsspår kvar från den gamla järnvägsdragningen. 
Över Alstersälven finns också en mycket vacker järnvägsbro som är fräsch. Järn-
vägsbron är en fackverksbro av stålbalkar sammanfogade med nitar. Stålet är målat 
i en grön kulör. Vid vardera älvsidan finns ett kraftigt brofundament utfört i huggen 
sten. Bron bär på kulturhistoriskt värde främst av teknikhistorisk och kommunikat-
ionshistorisk art. Bron är en typisk representant för järnvägsbroar från 1800-talets 
andra hälft och 1900-talets inledande decennier. Det kulturhistoriska värdet mots-
varar en nivå där skyddsbestämmelser utfärdas för en byggnad.   
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Järnvägbron från väster Gångpromenad under Järnvägsbron 

Mark och natur 

Programområdet består till hälften av hårdgjorda ytor och byggnader. Det är i hu-
vudsak plant med marknivåer kring ca +51.00 och +52.50 (Karlstads lokala nät 
RH00). I grönområdet närmast järnvägen ligger marknivåer mellan ca +46.00 och 
+47.00. Centerallt mitt i området klättrar marken upp till ett höjdparti/kulle som 
består av en gammal fruktträdgård tillhörande Gula villan.  

Programområdet omfattas av ett grönstråk längs Alstersälven östra sida. Grönom-
rådet vid Alstersälven är klassat som friluftsområde och naturturism enligt ÖP 
2012 utställningshandling.  

Naturvärdena utefter Alstersälven är mycket höga. Senare tids inventeringar visar 
bl.a. fladdermöss och rika förekomster av fågelarter. I älvsträckan nedan kraftver-
ket finns även lekplatser för den rödlistade fisken asp. Även sänkan mellan järnvä-
gen och gångvägen i planens södra del hyser mycket högt naturvärde, med grova 
gamla sälgar och gott om död ved. 

Trafik och gata  

Idag sker tillfart till området från E 18, via Lantmannavägen och vidare via infarten 
till Granngården. Det går att ta sig runt inne på fastigheten både till fots, med bil 
och cykel. Öster om planområdet går Stampvägen, som leder in till Alsters bo-
stadsområde. Vägen har liten trafikering. Härifrån går det ej att ta sig vidare in på 
planområdet idag, då området är avspärrat. Stampvägen leder vidare ner söderut 
under en tunnel under järnvägen till den lilla småbåtshamnen och badplatsen.  

Gång- och cykelväg 

Längs programområdet intill Stampvägen östra sidan löper ett separat gång- och 
cykelstråk som kopplar Alsters villaområde med badplatsen via en järnvägsunder-
gång. Den separerade gång- och cykelvägen längs Stampvägen går endast fram till 
Vammelsvägen. Söderut från Vammelsvägen till järnvägsporten övergår den sepa-
rerade trafiken i en smal väg med blandtrafik. Gång- och cykelstråket från pro-
gramområdet kopplas till stadskärnan dels genom en grusat gc stråk via järnvägs-
bro i söder och vidare mot Välsviken och dels via en vägport under E18 i norr och 
vidare mot Kronoparken. 

Idag går det att promenera längs med Alstersälven på Herrgårds sida över gamla 
järnvägen med bro i söder och vidare via en gc-väg med låg kvalité i skogsmark 
som sammanstrålar med Stampvägen. Via Stampvägen når man hamnen till fots. 
Hela gångstråket är ett viktigt rekreationsstråk idag för boende i området och besö-
kare till Alsters herrgård. Att ta sig vidare längs Alstersälven på planområdets sida 
går ej idag då området är avspärrat både i norr och i söder. 
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          Gångpromenad stråket som ligger i söder av programområdet 

 
                                                         Gång- och cykelnätet i förhållande till programområdet 
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Teknisk försörjning 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-
ten. I Vammelsvägen, öster om programområdet finns befintlig vatten- och av-
loppsledning som området kan anslutas till. Befintligt ledningsnät har kapacitet att 
försörja ny bostadsbebyggelse i området.  

Dagvattnet från område leddes till Alstersälven och/eller Vänern.  

Service 

Förskola finns idag i Alsters Villaområde. Kommunen har också fattat beslut att 
Alsters nya förskola ska vara färdigbyggd 2013 och tas i bruk för hösttermen 2013. 
Närmaste livsmedelsbutiker ligger i Välsviken och Kronoparken. Universitetet lig-
ger nordöst om området och ett äldreboende finns i anslutning till universitetet.  

Kollektivtrafik 

Värmlandstrafik trafikerar på Lantmannavägen och där finns även en busshållplats 
strax utanför Granngårdens infart. Via gamla järnvägens bro i söder om planområ-
det kan man ta sig till Välsvikens busshållplats.  

Förslag till förändringar 

Byggnadsstruktur och gestaltning  

I samband med programarbete har ett planunderlag 2 tagits fram för att undersöka 
och redovisa möjligheter för exploatering av området. Detta underlag redovisar 
också bl.a. förslag till markanvändning, gestaltning, parkeringslösning och park. 
Planunderlaget föreslår att kommande bebyggelse ska relatera till den befintliga 
bebyggelsen i material, kulör och form. Både radhus, parhus och villor ska etable-
ras i området. 

Nytolkning av tradition och industrikaraktär  

Syftet med planen är att skapa goda och långsiktigt brukbara miljöer. I botten lig-
ger trädgårdsstadens mönster:  

 Blandad bebyggelse av olika hustyper  
 Småskalighet, husens storlek är i allmänhet en till två våningar och blandas 

med mindre och större hus.  
 Traditionellt stadsplanemönster som bygger på gator, gårdsrum och platser. 

Deras funktioner är att hjälpa orienteringen och leda trafiken.  
 Alla hus får uteplatser. I trädgårdsstäderna har husen sin egen entré från 

gatan. Husen vänder en offentlig sida mot gatan och en privat sida mot 
trädgården.  

Gestaltningsprincip 

Gaturummet 

Den klippta häcken markerar tydligt gränsen mellan de allmänna ytorna och bo-
stadsgårdarna. Nivåskillnader i förgårdar med stödmurar av karaktär kallmur utförs 
med natursten alternativt gabionlösningar.  

Gårdar  

Samlade parkeringar i gårdshörn där egen parkering direkt vid huset ej är tillämp-
bar. Eventuella staket skall vara av spaljé för att det gröna intrycket blir domine-
rande. Mot samlade parkeringar får plank anordnas. 

Husen  

Huvudbyggnader placeras utefter förgårdsmark. Husens fasader byggs i trä, målade 
i traditionella färger (slamfärg) som ger en sammanhållen och harmonisk helhet. 
Utskjutande byggnadsdelar som skärmtak, burspråk eller takkupa kläs med falsad 

                                                 
2  Planunderlag för del av fastigheter Brödet 1 m.fl. i Karlstad av SWECO – Örebro daterad 2011-09-27 
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plåt. Taken utförs med tegelpannor eller falsad plåt eller med vegetation på bo-
stadshusen såväl som uthusen. 

 

 Perspektiv som illustrerar förslaget från tillfartsvägen (bild från planutredningen av SWECO 
Architects) 

Ny bostadsbebyggelse 

Planprogrammet föreslår att området i princip kan exploateras med bostäder ca 95-
100 bostäder i form av radhus och parhus samt ca 4 villatomter på kommunens fas-
tighet.  

B1 

Radhusbebyggelse med entré, gård (odling), förråd och parkering ut mot gata för-
slagsvis i ett plan 

B2  

Radhusbebyggelse kan förslagsvis vara i två plan. Uteplatserna angränsar mot ge-
mensam gård. Samlad parkering placeras längs gata eller i anslutning till huset. 
Möjligen kunde bostäderna överlag byggas med takterrass/lanternin för att skapa 
möjlighet till utblickar i ett tredje plan, i en tornlik struktur 

B3 eller röda längan i närheten till Alstersälven 

Ambitionen att skapa ett radhus, av röda längan, som hämtar sin grundform i det 
befintliga. Kanske läge för ett lågt flerfamiljshus. En möjlighet är att behålla skalet 
intakt och inrymma med bostäder. Utsikt bör vara mot Älven via terrass och parke-
ringar mot gata. En ändring av byggnaden ska utföras ytterst varsamt och i över-
ensstämmelse med den befintliga kulturhistoriska miljön. Det innebär att det ska 
tas hänsyn så långt som möjligt till flera av de kulturhistoriska aspekterna som be-
skrivs på sidan 6 i ”Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning fastigheten Brödet 
1, Karlstads kommun”.  

B4 

Parhus planeras runt den centrala höjden. Bostäderna skulle kunna hämta sitt form-
språk från Elevatorhuset vid Alstersälven. En hög del i framkant ger de boende 
möjlighet att blicka ut över Vänern. Karaktärsstarka gestalter som harmonierar med 
terrängen och förstärker områdets identitet. Parkering får anordnas mellan husen. 

B5 

Kedjehus i två plan med terrass som länkar samman och skapar utblickar mot älven 
och kontakt med gården. Parkering får/kan anordnas under terrass, mellan 
huskropparna. 
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Situationsplan som visar byggnadsstruktur och lokalisering inom området (illustrationsbild 
från planunderlaget av SWECO - Örebro) 

B6 

Kommunens mark intill Alsters villaområde som föreslås exploateras för bostäder i 
form av några villatomter. 

 

 
En vy från söder som visar rygghöjden med röd länga i väster och transportcentralen i öster 
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B7 eller vita stenmagasinet 

Det Vita ”Stenmagasinet” skulle kunna ingå i ett kulturmiljöområde med Gula Vil-
lan och parkmiljön runt om. I och med utvecklingen av området med bostäder 
skulle Vita Stenmagasinet ge förutsättningar till en annorlunda boendeform som et 
alternativ och ett komplement till övriga boendetyperna som är tilltänkta i området. 
Två alternativ har tagits fram. Alternativ 1 medger 16 lägenheter i 2 plan och al-
ternativ 2 radhusboende (10 st). 

 
Vita stenmagasinet innan omvandling 

 

 
Illustrationsbild som visar möjligheten till omvandling från lager till bostäder (bild från 
SWECO)  
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Alternativ 1 – 16 lägenheter i två plan 

 

Alternativ 2- radhusboende 10 stycken 

B8 eller gulla villan 

Gula villan konverteras till två lägenheter. En ändring av byggnaden ska utföras yt-
terst varsamt och i överensstämmelse med den befintliga kulturhistoriska miljön. 
Det innebär att det ska tas hänsyn så långt som möjligt till flera av de kulturhisto-
riska aspekterna som beskrivs i den kulturhistoriska utredningen som Värmlands 
museum har gjort. Kulturhistoriskt värde och planbestämmelser kommer att precis-
eras i detaljplanarbete med hänsynstagande till den fördjupade kulturhistorisk vär-
debeskrivning.  

  

Gulla villan idag Gulla villan år 1939 
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B9 

Lägenheter i två plan smalare struktur med samlad parkering 

Övriga byggnader  

Transportföretaget, kontor + lastningscentral (röd byggnad)  

Byggnaden som transportföretaget sitter i idag i södra delen av området föreslås att 
den rivs 

Grönt Magasin  

Lantmännens gröna magasin som finns i södra delen av området föreslås att det 
flyttas upp till befintlig verksamhet nordväst om området. 

Elevatorhus  

 Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och bör ses som särskilt värdefull 
enligt PBL 8:13.  

 Byggnaden bör ges skyddsbestämmelser i detaljplan.  
 Planbestämmelser och precisering av skyddsbestämmelser i detaljplanar-

bete kommer att ta hänsyn till den kulturhistoriska utredningen.  

Natur 

Grönstrukturen i området bevaras och utvecklas ur dels en rekreation - och 
parkstråksperspektiv men även ur ett klimat- och bullerperspektiv. Grönområdena 
tillför området ett värde och är också viktiga för den biologiska mångfalden i om-
rådet. Ingrepp i grönstrukturen utmed Alstersälven ska vara få och utföras med en 
planerad anpassning så att dagens värden för befintliga särskilda arter och artgrup-
per bibehålls. I sänkan mellan järnvägen och nuvarande gångstig bör inga ingrepp 
göras mer än enstaka åtgärder för att trädsäkra järnvägstrafiken. Däremot kan vege-
tationen utmed gångstigen på mark med samma höjdnivå anpassas utan krav på 
hänsyn till särskilda naturvärden. 

Lek och rekreation  

Ytor för lek och rekreation inom området tillskapas och utvecklas. Stråket längs 
Alstersälvens östra sida görs mer tillgängligt och kopplas ihop med det stråk som 
går ner till hamnen. Den högst belägna platsen i området, dvs. kullen föreslås ut-
vecklas tillsammans med miljön kring Gula villan till ett park-, lek- och kulturmil-
jöområde för dels de boende i området och närområdet men även för besökare.  

Rekreationsstråket runt Alstersälven och ned till hamnen  

Utveckling av rekreationsstråket runt Alstersälven föreslås ske genom att avspärr-
ningen i söder tas bort, så att det går att via gamla järnvägsbron i söder ta sig in på 
området. Ett fint gångstråk av grus föreslås längs östra sidan av Alstersälven. Strå-
ket fortsätter bakom Granngårdens byggnad där en liten trappa gör det möjligt att 
ta sig vidare upp på bron i norr och vidare mot Alsters herrgård. Avspärrningen i 
norr tas även bort. Försiktigt gallras mindre sly efter älven bort, för att inte skada 
djurlivet.  

Stråket ned till hamnen är idag ganska bra. Stråket kan utvecklas med skyltning 
och markering i vägen om att gående är prioriterade här.  

Park 1 

Ambitionen är att bevara den centrala ”höjden” och dess terräng. Med små ingrepp 
i miljön kan här skapas en attraktiv och publikt tillgänglig utemiljö som förstärker 
områdets identitet och som är tillgänglig både för boende och besökare. Exempel-
vis en grillplats, ett lusthus eller ett litet utkikstorn där man kan blicka ut över Vä-
nern. Bostäder föreslås placeras vid höjdens fot i form av fristående parhus för att 
göra så lite åverkan som möjligt på terrängen. Området kring Gula villan med allé 
och fruktträdgård föreslås utvecklas tillsammans med utemiljön vid Vita stenmaga-
sinet för att skapa en helhetlig miljö. Se Situationsplan ovan under rubriken ny bo-
stadsbebyggelse. 
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Park 2 

Denna parkyta föreslås planeras i södra delen av programområdet. Ambitionen är 
att utveckla den parkmiljön där den gamla rälsen integreras som ett historiskt ele-
ment i lek- och rekreationsmiljö. Se Situationsplan ovan under rubriken ny bo-
stadsbebyggelse. 

Gator och trafik   

In och utfart till området 

Tanken är att när området blir bebyggt med bostäder kommer den väg som leder in 
på planområdet från Granngården att stängas av för obehöriga. Syftet är att slippa 
olaga intrång på Lantmännens verksamhetsområde i nordöst. In- och utfart till om-
rådet blir via Stampvägen, med en tydlig entré till bostadsområdet. Se Situations-
plan. 

Gator och gångtrafik 

Samtliga gator i området bör vara ”gångfartsområde”. Det ska utformas så att gå-
ende kan nyttja hela ytan och att fordon inte inbjuds att köra fortare än gångfart 
dvs. låg hastighet på de gåendes och cyklisters villkor. Det ska vara trafiksäkert så 
barn och äldre kan känna sig trygga i området. Vägen mellan Vita Stenmagasinet 
och Gula Villan föreslås bli ett kultur- och parkmiljöområde. Den genomfarten fö-
reslås att den tas bort. Generellt gäller att de boende i området ska kunna ta sig till 
sin bostad men inte köra runt i området. Detta för att skapa en lugn och trivsam bo-
endemiljö . 

Gamla järnvägen med bro  

Den gamla järnvägsbron kommer att ingå i det befintliga rekreationsstråket vid 
Alstersälven och utvecklas tillsammans med det nya rekreationsstråket allt ef-
tersom området växer fram.  

 Bron har ett kulturhistoriskt värde som kommer att få någon precisering 
och ev. skyddsbestämmelse i detaljplan med hänsynstagande till kulturhi-
storisk utredning.  

Gång- och cykelväg 

Huvudstråket för gång- och cykeltrafik föreslås ligga utmed Stampvägen. Gångväg 
och cykelväg utförs separerade från Stampvägen i förlängning av befintlig gång- 
och cykelstråket och vidare via en gc-port mot badplatsen och strandkanten längs 
Vänern.  GC vägen inom programområdet anslutas till det allmänna gc-nätet som 
ligger direkt norr om programområdet och ett grusat gc-stråk som ligger söder om 
programområdet.   

Parkering 

Behovet av parkeringsplatser för befintliga och tillkommande bostäder beräknas i 
enlighet med kommunens parkeringnorm3. Parkeringen kommer att lösas genom 
markparkering alt. garage, carportar mm i närheten till de planerade bostäderna.  

Samlade parkeringar i gårdshörn där egen parkering direkt vid huset ej är tillämp-
bar.  Eventuella staket skall vara av typ spaljé för att det gröna intrycket blir domi-
nerande. Mot samlade parkeringar får plank anordnas. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik går idag ute på Lantmannavägen. Planer på utveckling av kollektiv-
trafik till området bör utredas. Med tillkommande bostäder ökar behovet av kollek-
tivtrafik och med ökat antal boende i Alster blir förutsättningar för Karlstadsbuss 
att anordna kollektivtrafik till området bättre.  

Just nu finns det ett politiskt önskemål att förbättra och öka kollektivtrafikens täthet 
mellan Karlstadstätort och Skattkärr via programområdet. På sikt finns idéer som 

                                                 
3 Rekommenderade parkeringstal för Karlstad – godkänd av BN 2000-06-20 
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undersökts i samband med FÖP Välsviken om att dra ett nytt kollektivstråk från 
Södra Kroppskärr, Centrala Välsviken, och via programområdet mot Skattkärr.  

Konsekvenser av planförslaget 

Behovsbedömning MKB utan MKB 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall en miljöbedömning göras om en detaljplan 
kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömning-
en är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Varje 
ställningstagande till om en miljöbedömning skall upprättas skall föregås av en be-
hovsbedömning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte antas innebära 
risk för betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 11 § MB och en miljöbe-
dömning (MKB) enligt PBL erfordras därför ej. Konsekvensbeskrivningen ingår i 
stället som en del av planbeskrivningen. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jäm-
förelse mellan rådande omständigheter och de möjligheter som detaljplaneförslaget 
ger. 

Miljökonsekvenserna har även bedömts utifrån de tre operativa strategier som föl-
jer med de sexton miljömålen. Mot dessa prövas planförslaget och konsekvenserna 
beskrivs i hur strategin gynnas eller missgynnas. 

Strategi 1 - effektivare energianvändning och transporter 

Ett nytt område för bostäder intill befintligt villaområde generar inte så mycket bil-
trafik samt bedöms inte medföra märkbart ökade bullerstörningar för omgivningen 
eller påverkan på luftmiljön. Området har god tillgång till gc-nät. Förändringen 
kommer inte att innebära att miljökvalitetsnormerna överskrids och planen kan där-
för sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålet.  

Sammantaget gynnas strategi 1. 

Strategi 2 - giftfria och resurssnåla kretslopp 

Möjligheten till ett resurssnålt kretslopp för avlopp är i ett nyexploateringsobjekt 
beroende av hur det storskaliga avloppsnätet sköts. Avloppets utbyggnad för Brö-
det kräver åtgärder vid exploateringen. Med åtgärder nedströms i avloppsnätet 
främst i form av dagvattenseparering skall inga negativa miljökonsekvenser som t 
ex ökade bräddningar uppstå.  

Förutsättningar finns för att strategi 2 ska gynnas. 

Strategi 3 - hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

Naturen har stor betydelse för både allmänheten och boende inom Alsters villaom-
råde. I områdets västra del längs Alstersälven och delvis södra del finns naturmark 
av mycket högt naturvärde. Dessa värdefulla delar med sin växlighet kommer att 
bevaras som naturmark. Den kommer också att utgöra ett karaktärsskapande ele-
ment för den planerade bostadsbebyggelsen.  

Dagvattenavrinningen kommer att ske snabbare genom att stora ytor inom området 
blir hårdgjorda (tak, gator, parkeringsytor mm), varför en del av dagvattnet kan 
komma att tas om hand lokalt genom fördröjningsmagasin dvs. lokal omhänderta-
gande.  

Den tillkommande bebyggelsen kommer att anslutas till befintliga tekniska system, 
bl.a. VA nät, elnät mm vilket innebär ett effektivt nyttjande av staden och dess in-
frastruktur.  

Totalt sett bedöms därför konsekvenserna av detaljplanen inte vara betydande vad 
avser miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. 

Totalt sett gynnas strategi 3 
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Landskapsbild/stadsbild konsekvenser  

Genom att programförslaget tar i anspråk den öppna marken söder om Gulla villan 
blir konsekvenserna för naturmiljön att det öppna landskapet som finns inom plan-
området försvinner till förmån för ny bostadsbebyggelse. Strandzonen utmed Als-
tersälven med sina naturvärden kommer i stor utsträckning att bevaras genom att 
bebyggelsen placeras in med stor hänsyn och så små ingrepp i strandvegetationen 
som möjligt. Utformning, placering och gestaltning av den förslagna bostadsbe-
byggelsen görs med hänsyn till landskaps- och stadsbilden. Platsens förutsättning 
med närheten till Alsters herrgård och Alstersälven är en annan viktig aspekt som 
tas tillvara i detaljplanarbetet.    

Trafikkonsekvenser 

Dagens trafikmängd på Stampvägen i det aktuella avsnittet bedöms uppgå till ca 
500 fordon per årsmedeldygn. Det gäller i en punkt strax öster om maskinanlägg-
ningen. Trafikalstringen från ett nytt bostadsområde beräknas utifrån antal hushåll 
eller bruttoarea (BTA).  Ett genomförande av programförslaget innebär att området 
kan få bebyggas med ca 100 bostäder.  En grov uppskattning av trafikalstringen 
från det nya området ger max 450 fordon per årsmedeldygn. Den tillkommande tra-
fiken från det nya området bedöms inte påverka Stampvägen nämnvärt och inte 
heller Lantmannavägen. 

Sociala konsekvenser 

Programförslaget innebär att industrimark kommer att ersättas med bostäder vilket 
medför nya upplåtelseformer av markanvändning. Bättre fysiska kopplingar mellan 
programområdet och omgivande bostäder och naturen ökar det sociala utbytet och 
minskar barriärerna. Det kommer att finnas människor i området under dagtid, vil-
ket är positivt för det sociala livet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Exploateringen innebär ett tillskott av ett 100-tal hushåll, troligen en stor andel 
barnfamiljer. Det bidrar till att behovet av förskoleplatser och skolor inom denna 
del av staden ökar.  

Projektet kommer inte långsiktigt att innebära några negativa ekonomiska konse-
kvenser för den kommunala ekonomin. Samhällsekonomiskt är det bra att bygga 
där det redan finns infrastruktur såsom vägar, gc-vägar och VA. Kostnaderna be-
döms i huvudsak täckas av gällande anslutningsavgifter. 

Barnomsorgs konsekvenser 

Ett genomförande av programmet innebär att behovet av platser inom förskolan 
ökar. För att undvika tröskeleffekter är det av stor vikt att den planerade förskolan i 
Alster förverkligas. 

Tillgänglighet och trygghet 

Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i och kring sin bostad och i staden utan att upp-
leva sociala eller fysiska begränsningar. Ett område där det finns människor och 
”ögon” som ser vad som händer upplevs oftast tryggare än ett folktomt område. Ett 
område där man har överblick över miljön, där det inte finns skrymslen, prång och 
gömställen upplevs ofta också som tryggare än en oöverskådlig miljö. Utformning 
av allmänna platser och gång- och cykelvägar ska göras så att överblickbarhet och 
trygghet, tillsammans med skönhet och trivsel, blir så stor som möjligt. 

Det allmänna gångpromenadstråket längs Alstersälven västra sidan kommer att 
knyttas ihop via järnvägbron med ett nytt gångstråk som föreslås längs älvens östra 
sida. Gångstråket har stor möjlighet att erbjuda en spännande miljö med befintliga 
naturen och vegetationen längs älven. Detta kräver dock att stråket känns inbju-
dande och utformas på så sätt att allmänheten känner sig välkommen.  
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Störningar, hälsa och säkerhet 

Tågbuller  

Programområdet är utsatt för tågbuller från järnvägen. I samband med planpro-
grammet har en trafikbullerutredning3 utförts av SWECO AB.  

Slutsats och rekommendation i den bullerberäkningen 

Beräkningsresultaten visar att riktvärden för både maximal- och ekvivalentnivåer 
överskrids för ungefär en tredjedel av planområdet, vilket också visar på behov av 
bullerskyddsåtgärd och en genomtänkt placering av uteplatser om bostäder inom 
detta område utförs. 

Industribuller 

Swecon anläggningsmaskiner AB ligger intill programområdesgräns nordöstra del. 
Den ljudalstrande verksamheten som bedrivs är huvudsakligen provning av entre-
prenadmaskiner med t ex provgrävning, hydrauliska prov, provkörning eller tom-
gångskörning efter reparation. I samband med programarbete har en extern indu-
stribullermätning4 utförts i två mottagarpunkter vid programgränsen. Ingen verk-
samhet bedrivs under nattetid eller på helger. 

Slutsats och rekommendation i den bullermätningen 

Med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende befintlig indu-
striverksamhet som referens överskrids riktlinjerna med ca 10 dB vid programgräns 
upp till fyra gånger dagligen. 

Uppmätta ljudnivåer vid programgräns kan dock inte jämföras med Naturvårdsver-
kets riktlinjer direkt för bedömning av verksamheten eftersom riktlinjerna avser 
bostäder och rekreationsytor. Både bostäder och rekreationsytor kan komma att 
placeras på längre avstånd och med skärmande element och terräng som dämpar 
ljudnivåerna. Verksamheten kan dessutom behöva anpassas till en områdesminsk-
ning vilket kan medföra en förändrad användning av utomhusytorna. 

Vibrationer  

Programområdet kan komma att beröras av vibrationer från järnvägen. Inga vibrat-
ionsmätningar har utförts. För att säkerställa en god miljökvalitet enligt Trafikver-
ket och Naturvårdsverket, (0,4 mm/s och 14 m/s²) måste en vibrationsutred-
ning/bedömning i samband med detaljplanarbetet utföras. 

Markföroreningar 

En översiktlig markundersökning5 för programområdet har utförts av SWECO En-
vironment AB - Örebro. En översiktlig bild av föroreningssituationen i jord och se-
diment i området har skapats. Det är troligt att eventuella föroreningar är begrän-
sade till fyllnadsmaterialet inom fastigheten och därmed till det översta jordlagret. 
Vidare har föroreningar i halter högre än Naturvårdsverkets generella riktvärden, 
enbart påträffats inom den norra delen av området. Enbart stickprover har tagits, 
vilket innebär en osäkerhet beträffande massor mellan provpunkterna. Varje prov-
punkt inom den nu utförda fastigheten representerar därmed cirka 13 000 m2. Pro-
ver har valts och skickats för analys. 

Bedömning av föroreningssituationen 

Den nu utförda miljötekniska markundersökningen visar på viss förekomst av me-
taller i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. Halter av metaller har 
främst påträffats i de nordvästra delarna av fastigheten. Utifrån nuvarande markan-
vändning bedöms dock inga eller mycket låga risker för människors hälsa och/eller 
miljön föreligga inom fastigheten.  

                                                 
3 Tågbuller av SWECO – Örebro daterad den 20-09-2011 
4 Industribullermättning av SWECO – Örebro daterad den 17-11-2011 
5 Översiktlig markundersökning av SWECO Environment AB Örebro daterad den 27-06-2011 
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Slutsats och rekommendationer i den markförorenings utredning 

Den nu utförda miljötekniska markundersökningen samt bedömning av erhållna re-
sultat, är av en mycket översiktlig karaktär. Eftersom föroreningar har påträffats i 
punkterna i de två punkter i nordvästra del av området bör en kompletterande prov-
tagning av jord genomföras i dessa delar av fastigheten inför den planerade bo-
stadsbebyggelsen. En komplettering i form av förtätning av provpunkter bör även 
genomföras i anslutning till planerade bostadsbyggnader i den södra delen av fas-
tigheten. De föreslagna kompletterande undersökningarna skulle möjliggöra en 
säkrare bedömning av fastighetens lämplighet för bostadsändamål.  

Eftersom det förekommer halter av metaller överskridande Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärden inom fastigheten bör inte massor från området hanteras utan 
vissa restriktioner i det fall schaktning skulle behöva utföras. Bortschaktade massor 
med oacceptabelt höga halter föroreningar bör transporteras till lämplig deponi el-
ler annan mottagningsanläggning.  

När markföroreningar påträffas, t ex vid schaktning, skall tillsynsmyndigheten 
(miljöförvaltningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören skall 
då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs. 

Transporter av farligt gods 

Förutsättningar 

Både Värmlandsbanan och E18 är transportleder för farligt gods.  

Norr om planområdet, ca 50 meter från programgränsen ligger E18. E18 utgör en 
led för transporter av farligt gods av olika slag främst i form av brandfarliga väts-
kor bl.a. bensin.  

Söder om planområdet finns järnvägen mellan Karlstad och Hallsberg där farligt 
gods av olika slag, både brandfarligt och giftigt transporteras. Behovet av gods-
transporter i allmänhet på den sträckan, bedöms öka inom den närmsta framtiden.  

Bedömningsgrunder 

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer6 för ny bebyggelse in-
till järnvägar och vägar med transporter av farligt gods. Enligt denna ska risksitu-
ationen bedömas vid exploatering inom 100 meter från transportled för farligt 
gods, dessutom bör: 

 personintensiva verksamheter inte lokaliseras närmare än 75 meter från en trans-
portled för farligt gods respektive 50 meter från järnvägen om de kommer att in-
rymma människor som kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning. 

 tät kontorsbebyggelse inte lokaliseras närmare än 40 meter från väg respektive 25 
meter från järnväg och sammanhållen bostadsbebyggelse närmare än 75 meter från 
väg respektive 50 meter från järnväg undvikas. 

I den nya översiktplanen ÖP2012 som bedöms antas av kommunfullmäktige7 i feb-
ruari 2012 har Karlstads kommun tagit fram rekommendationer för ny bebyggelse 
utmed transportleder för farligt gods som ska beaktas i efterkommande planering. 

 Inom avståndet 70-150 meter från transportled kan de flesta typer av markanvänd-
ning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markan-
vändning som omfattar många eller utsatta personer. Exempel på tillkommande 
markanvändning kan vara bostäder (småhus), handel, centrumfunktioner, kultur-
verksamhet samt idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats. 

 Över 150 meter tillåts all övrig verksamhet ligger utan särskilda åtgärder eller ana-
lyser, dvs. flerbostadshus, hotell, vårdanläggningar, skola samt idrottsanläggningar 
med betydande åskådarplats 

                                                 
6 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000, Länssty-
relsen i Stockholms län, Rapport 2 000:01 
7 Översiktplan för Karlstads kommun 2012 antagandehandling avsnittet rekommendationer för ny bebyggelse utmed 
transportleder för farligt gods    
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Rekommendationer för åtgärder – E18 

Ett 200 meters avstånd mellan den nya bostadsbebyggelsen och E18 räcker som 
skyddsavstånd för farligt gods på den sträckan. Alltså Inga bostadsbyggnader til-
låts inom 200  meter från vägen.  

Följande resonemang ligger till grund för skyddsavstånd för farligt gods i planen: 

– Det finns redan ett vägdike som ligger mellan E18 och planområdet vilket kommer att 
fungera som insamlingsdike för flytande ämnen om det händer en olycka. 

– Det finns barriärer mellan programområdet och riskkällan t.ex. Lantmannavägen och 
några kontorsbyggnader(Granngårdsbutiken, maskinanläggning och Lantmannavä-
gen) 

– vägen på aktuellt avsnitt är rak, utan av- och påfarter och plankorsningar och den 
saknar passager för gångtrafik, varför sannolikheten för en olycka är mycket liten. 

Rekommendationer för åtgärder - Järnvägen 

För programorådets del är det viktigaste att säkerställa ev. vid en olycka att en 
större mängd utläckande brandfarlig vätska från godståg kan samlas upp i någon 
form av dike eller liknande. För att skapa detta dike eller liknande behövs bl.a. ett 
visst skyddsavstånd i form av ett bebyggelsefritt område från riskkällan dvs. järn-
vägen. 

Förslag till åtgärder 

Ett ca 90 meters skyddsavstånd mellan den nya bebyggelsen och järnvägen har 
valts som åtgärd för skydd mot olyckor med farligt gods på den sträckan. Alltså 
Inga bostäder tillåts inom 90 meter från järnvägen.  

Följande resonemang ligger till grund för skyddsavstånd för farligt gods i planen: 

– Riskhänsyn vid ny bebyggelse rapport -länsstyrelsen i Stockholms län 2001:01. 

– Markyta mellan programområdet och järnvägen är mjukmark dessutom är marknivåer 
inom bostadsbebyggelse högre än järnvägen (ca 2 meter högre) 

– Det finns redan ett dike som ligger mellan järnvägen och det planerade området för 
bostadsbebyggelse vilket kommer att fungera som insamlingsdike för flytande ämnen 
om det händer en olycka. 

– järnvägen på aktuellt avsnitt är rak, utan plankorsningar och utan växlar samt saknar 
passager för gångtrafik, varför sannolikheten för en olycka och urspårning är mycket 
liten. 

Det är positivt om så mycket som möjligt av befintlig naturmark sparas mellan 
järnvägen och bebyggelsen. Då terrängen mellan bostadsbebyggelse och järnvägen 
är mjuk mark att föredra i händelse av ett utsläpp med farligt flytande gods, ef-
tersom avrinningen då går långsammare och godset hindras att nå något annat in-
nan det kan omhändertas 

Därmed bedöms att risken för en eventuell olycka med farligt gods på järnväg inte 
behöver utredas närmare. 

Rasrisk längs Alstersälven 

Alstersälven löper längs programområdets väster sidan. Enligt planunderlaget 
kommer de förslagna bostäderna längs Alstersälven/strandkanten att ligga på den 
mark som redan är ianspråktagen för befintlig industriverksamhet. Därför bedöms 
rasrisken vara försumbar. 

Översvämningsrisker 

Marknivåerna i det aktuella området som ska bebyggas ligger mestadels mellan 
+47.0 och +54.5 (Karlstads lokala höjdsystem). Både Stampvägen och Lantmanna-
vägen i det aktuella avsnittet ligger mellan +50.0 och +55.0. Någon risk för över-
svämning vid extrema vattennivåer i Värnen föreligger därför inte. 
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Geoteknik och stabilitet 

En geoteknisk undersökning över Alster från 1966 utfördes av VIAK AB. Under-
sökningen beskriver att markgrunden utgörs av berg i dagen eller täckt av frikt-
ionsmaterial. I sydväst finns lera med 2-3 meter fast ytlager på friktionsmaterial på 
berg.  

Av kommunens jordartskarta framgår att marken inom programområdet till största 
delen består av berg och grus samt isälvssediment längs Alstersälven. Inga ny geo-
teknisk undersökning har gjorts. En kompletterande geoteknisk undersökning bör 
göras i samband med detaljplanarbete. 

 

 

 Utdrag ur kommunens jordartskarta 

Radon 

Inga radonmätning har utförts. Enligt Karlstads kommun ligger det aktuella pro-
gramområdet inom normalrisk för markradon. En kompletterande radonundersök-
ningar erfordras och bör göras i samband med detaljplanarbete. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Området föreslås präglas av en miljöprofil, så som exempelvis lågenergihus, krets-
loppsanpassat och kanske bil- och cykelpool. Vatten- och avlopp avses att anslutas 
till det kommunala nätet på Vammelsvägen.  

I samband med Alsters förskola har Karlstads kommun gjort en översiktlig VA ut-
redning. Den översiktliga spillvattenutredningen för Alster med beaktande av före-
slagen exploatering omfattande ny förskola, bostadsbebyggelse om ca 40 hushåll 
inom befintligt programområde och utveckling av så kallat omvandlingsområde 
med ca 70-80 hushåll, visar att det är möjligt att klara ett ökande flöde i befintligt 
spillvattensystem med mindre åtgärder i befintlig pumpstation CKS 20 Alster stat-
ion.  

I planprogrammet föreslår 95- 100 lägenheter vilket innebär att fastigheten Brödet 
tar tillvara nästan hela den lediga kvarstående kapaciteten i spillvattensystemet. För 
att klargöra exploateringen inom fastigheten Brödet och behoven som omvand-
lingsområdet öster om Alster medför, föreslås att en kompletterande spillvattenut-
redning genomförs, alternativt prioriteras programområdet före andra utvecklings-
områden bl.a. Busterud. 

Dagvatten 

Dagvattnet från exploateringsområdet kommer ev. att omhändertas lokalt innan det 
släpps ut till Alstersälven och/eller Vänern. Eftersom närningsämnen i Alstersälven 
har höjda halter måste MKN för vatten beaktas och att inte påverkas. Det är mycket 
möjligt att dagvatten kan komma att rengöras innan det släpps ut i älven.  

Uppvärmning 

Området finns inte med i Karlstads Energis utbyggnadsplaner för fjärrvärme. Ny 
bebyggelse kommer att värmas upp genom förnyelsebar energi exempelvis berg-
värme och/eller andra alternativa energikällor.  

El, Telia och Stadsnät 

El, teleledningar och Karlstads Stadsnät dvs. ett fiberoptiskt kommunikationsnät 
för bredband, TV och telefoni finns utbyggda inom området men behöver komplet-
teras. Behovet av nya stationer får diskuteras i kommande detaljplanarbete. Vissa 
kablar kan eventuellt komma att flyttas eller skyddas med ledningsrätt. 

Fortsatt arbete 

Kommande detaljplan 

Samråd har skett genom att förslaget till planprogram skickats till olika remissin-
stanser såsom statliga och kommunala myndigheter, berörda fastighetsägare m.fl. 
De synpunkter som kommit under samråd har sammanställts i en samrådsredogö-
relse som ligger till grund för Stadsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt planar-
bete. En detaljplan för området kan komma att tas fram under 2012. 

Administrativa frågor 

Handlingar 

Rapporter och utredningar som utgjort underlag för planprogrammet: 

 Planunderlag för utveckling av del av fastigheten Brödet m.fl. av SWECO 
Architects Örebro september 2011   

 Bullerutredning av SWECO september 2011. 
 Industribullermätning av SWECO november 2011. 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av SWECO juni 2011 
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 Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning av Värmlands Museum no-
vember 2011 

 Antikvariskt PM av Stadsbyggnadsförvaltningen maj 2011   
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Ola Åkesson Karlstads räddningstjänstsförbund 
Mats Bergström Miljöförvaltningen 
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