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Planprocessen 
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och star-
tar en planprocess, väljer kommunen om förslaget ska handläggas med standard- 
eller utökat förfarande. Den här planen tas fram med standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§, vilket innebär att samrådet kan följas 
av ett kortare granskningsförfarande. 

 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår föl-
jande skeden: 

 

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. 
Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.  
 
Underrättelse och granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och 
eventuellt ändrats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan 
antas, vara tillgängligt för granskning under två veckor. Tiden för granskning kan för-
kortas eller helt utgå om alla har godkänt förslaget och är överens om det.  
Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempel-
vis sakägare, boende och övriga som yttrat sig under samrådet. Underrättelsen finns att 
läsa på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.  
Under granskningstiden ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på att senare ha rätt 
att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast un-
der granskningstiden.  
 
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte 
är av principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden.  
 
Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i gransknings-
skedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms 
vara berörd av förslaget.  
 

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet till-
kännagivits på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har över-
klagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att pröva beslutet. 
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PLANBESKRIVNING 

Inledning 
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd 
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redo-
visas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är 
juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen för detaljplan för del av fastigheten Östra Torp 1:154 mfl, Skåre 
centrum är uppdelad i fyra delar: 

 Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen 
och sammanfattar planbeskrivningen. 

 Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och 
de planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom paren-
tes). 

 Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och eko-
nomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har 
ingen rättsverkan. 

 Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och re-
dovisar utfallet av behovsbedömningen. 

Handlingar 
Planen omfattar följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Utredningar som legat till grund för planförslaget: 

 Buller och vibrationsutredning från Trivector 

Planförfarande  
Planändringen upprättas genom standardförfarande enligt senaste version av PBL 
(2010:900) 5 kap, vilket innebär att samrådet följs av ett kortare granskningsförfa-
rande.  

Preliminär tidsplan för arbetet:  

Samråd sommaren 2016  

Granskning tredje kvartalet 2016  

Antagande fjärde kvartalet 2016  

Tiderna kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på 
synpunkter under samråd. 
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Geografiskt läge och markägoförhållanden 

 

Bilden ovan visar planområdet markerat med rött. 

Planområdet utgör en del av Skåre Centrum och inkluderar en del av fastigheterna 
Östra Torp 1:154, 1:59, 1:79, 1:241 och 1:41 som ägs av Karlstad kommun samt 
del av Östra Torp 1:41 (vårdcentralen) och hela Östra Torp 1:247 (ICA). 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa byggrätt för bostäder i 
Skåre centrum, möjliggöra för ett kommande centrumutvecklingsprojekt (park och 
gaturum) samt möjliggöra för en utökning av befintlig dagligvarubutik och säker-
ställa parkeringsplatser.   

Planens huvuddrag  
Planen möjliggör en förtätning i centrala Skåre, genom uppförande av ett punkthus, 
upp till åtta våningar. Detta innebär ett tillskott på 35-40 lägenheter. Som en kom-
pensation för den parkyta som ianspråktas, för uppförande av punkthuset, föreslås 
grönytan, söder om förskolan (”kilen” in mot järnvägen) upprustas. Ett centrum-
miljöutvecklingsarbete ska påbörjas för Skåre centrum, vilket inkluderar åtgärder 
för Centrumvägen för att skapa en mer estetiskt tilltalande miljö. Planen ger möj-
ligheter för detta arbete där åtgärder och förslag rörande främst Centrumvägen och 
den föreslagna parkmarken mot järnvägen ska tas fram.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter ge-
nomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphä-
vas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad bygg-
rätt). 

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsbyggnadsplanerare Karolina Nor-
lin och stadsbyggnadsarkitekt Daniel Nordholm. 
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I planarbetet har en arbetsgrupp bestående av representanter från följande förvalt-
ningar deltagit: 

 Trafik- och gatuenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen 

 VA-enheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Mark- och exploateringsenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Natur- och parkenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

 Miljöförvaltningen 

 Karlstads Räddningstjänstförbund 

Tidigare ställningstagande 

Riksintressen 
Området ligger inte inom några riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Dock 
är järnvägen cirka 150 meter västerut riksintresse för kommunikationer. Klarälven i 
öster är riksintresse för naturvården. Inget av riksintressena bedöms påverkas nega-
tivt av planens genomförande. Dock utsätts planområdet för buller från järnvägen. 
 

Översiktsplan 
Förändringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. Enligt översiktsplanen 
ska kommunen verka för att tillskapa ett nytt tågstopp i Skåre. 
 

Strategiska planen 

Kommunens vision, den strategiska planen samt värdegrunden utgör tillsammans 
kommunens styrmodell. Visionen - Livskvalitet Karlstad 100 000 - anger riktning-
en för kommunens utveckling. Som en del av visionen finns fyra ledstjärnor: en at-
traktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i 
gott skick.  

Den Strategiska planen - som också är en integrerad del av kommunens budgetpro-
cess - innehåller tre hållbarhetsstrategier tillväxtstrategi, folkhälsostrategi och 
miljö- och klimatstrategi. 

Denna detaljplan bedöms vara förenlig med ovanstående vision och strategier. 
 

Gällande detaljplan  
Området berörs av en gällande detaljplan, detaljplan för Östra Torp från 1986. 
Ytan där det planerade punkthuset är tänkt att stå utgör allmänplats med beteck-
ningen park och gatumark. 
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Ovan stadsplan från 1986 med planområdet i rött. 

 

Planen berörs även av detaljplanen för fastigheten Torp Östra 1:108 m.fl. från 1972 
som anger handelsändamål och park för planområdet (detta område utgörs idag av 
två bostadshus dock, dvs att handeln aldrig har realiserats). 

 

 
Ovan byggnadsplan från 1972 med planområdet i rött. 

 

Beslut om planläggning 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i januari 2014 att uppdra åt stadsbyggnads-
förvaltningen att upprätta detaljplan för Skåre centrum.  

Förutsättningar och planförslag 

Bakgrund 
Det bor många äldre i Skåre som vill flytta från sina villor till lägenhet och de vill gärna 
kunna bo kvar. En grupp intressenter i Skåre verkar för att det ska skapas ett boende för 
äldre i centrum. Det saknas idag överlag mindre bostäder, främst lägenheter i centrala 
Skåre där det är nära till service och allmänna kommunikationer. Det har genomförts en 
enkät om intresset bland äldre att flytta till ett seniorboende. Svarsfrekvensen visade på 
ett högt intresse för en sådan boendeform bland de äldre. Det går dock inte att dra en di-
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rekt koppling mellan ett positivt svar i en enkät till ett faktiskt agerande att flytta till en 
sådan boendeform.  

 
Förutom äldre finns det även en önskan från yngre att kunna flytta till lägenhet i ett 
centralt läge i Skåre med nära till service. Eftersom intresse finns från både äldre och 
yngre så är den nya byggnaden inte tänkt som ett kategoriboende. Nya lägenheter i 
Skåre skapar också förutsättningar för flyttkedjor i området. 
 
Planarbetet stödjer också centrummiljöutvecklingsarbetet, vilket ska fokusera på att ut-
veckla de allmänna platserna och skapa en mer trivsam, säker och attraktiv centrum-
miljö. 
 
Tidigare i processen utreddes en placering vid Trysilvägen som möjlig lokalisering av 
bostäder, detta visade sig dock ha flertalet komplikationer som innebär att området ej 
bedömdes som lämpligt, bla buller, översvämningsrisk samt närheten till när renings-
verket. 

Plandata 

Planområde och angränsande områden 
Planområdet utgör de centrala delarna Skåre. Åt öster ligger Källans vårdboende i 
tre våningar och åt väster finns Skåre förskola.  

 

Markanvändning  
Området är idag parkering, bostad, grönområde samt en klippt grönyta som även 
innehåller bouleplaner och lekplats. I söder finns en återvinningsstation (ÅVS).  

 

Planförslag 

Eftersom planområdet utgör en del av Skåre centrum möjliggör planen både för bo-
städer (B) och centrumändamål (C) samt handelsändamål (H), park (PARK1), gata 
(GATA) samt parkering (P). ÅVS:en flyttas till bensinstationen vid Skårevägen. 
 

Bebyggelse och stadsbild 
Planområdet är bebyggt med en ICA-butik och utgörs utöver denna av parkmark, 
gata och parkering. Omgivande bebyggelse består av vårdcentral och förskola, 

ICA 

Vårdcentral 

Förskola 
ÅVS

Källans vård‐
boende 

Park/boule

 

Cent‐
rumvä‐

Grönområde 

Hus rivet 
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samtliga envåningshus, samt flerbostadshus (vårdboende) i tre våningar. All be-
byggelse har fasad av vitt mexitegel, förskolans fasad innehåller dessutom större 
faluröda träpartier. Takens form varierar och är beklädda med svart eller grå plåt. 

Vidare norrut tar Skåre villaområde vid, ett område vars byggnader är av varie-
rande ålder och karaktär.  

Centrumvägen är dubbelriktad och på vardera sidan finns gång- och cykelvägar. 
Vägen inramas av de höga lövträd som finns på flera ställen bland annat inom 
planområdet, där parkeringen kantas av lägre lövträd som sedan övergår till högre 
björkar inom parkmarken. Längs ICA:s fasad saknas det helt inslag av grönska. 

 

Planförslag 

Planen möjliggör en ny byggnad, ett punkthus i upp till åtta våningar (VIII). Pri-
märt bedöms användningen vara bostadsändamål (B) men då området utgör en del 
av Skåre centrum möjliggörs i planen även för centrumändamål (C).  

Byggnadsarean (BC) begränsas till 500 m2 huvudbyggnad och totalt 400 m2 kom-
plementbyggnader (e1).  Byggrätten begränsas mot Centrumvägen genom prick-
mark (:::) i syfte att bibehålla ett lämpligt avstånd från järnvägen samt hålla linjen 
med bebyggelse längs med Centrumvägen från Vårdcentralen i norr. Parkering får 
dock anordnas på denna mark (parkering).  

Centrumändamål innefattar all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. Där ingår butiker, service, gym, 
kontor, bio, bibliotek, vårdcentral, teater, bank, kyrkor och andra religiösa byggna-
der, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger m m. Bostadsändamålet är inte 
bestämt till en viss typ av kategoriboende utan öppnar upp för olika typer av boen-
den. Utöver detta möjliggör planen för utökning av befintlig dagligvaruhandel (H) 
för att möjliggöra för bla caféverksamhet och butiksyta som skulle stärka centrum. 
För att inte två planer ska gälla för en fastighet bekräftas gällande plan för handel i 
en våning (I). En del av handelsytan förelsås få en mer allmän karaktär som knyter 
an till gatumiljön och korsningen mellan handeln och parkområdet i väster (torg). 

 
Byggnadens höjd, åtta våningar, kommer att avvika från omgivande bebyggelse 
som är maximalt tre våningar och blir ett landmärke som bidrar till att markera 
Skåres centrum. Utöver punkthuset finns möjlighet att uppföra komplementbygg-
nader så som carport, växthus och förråd för förvaring och cykelparkering. 
 
Den framtida utformingen av Centrumvägen och parkområdet i väster mot järnvä-
gen (GATA och PARK) kommer bestämmas inom ramen för centrummiljöut-
vecklingsarbetet. Planen ger dock förutsättningar för att skapa ett mer attraktivt 
centrum. 
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Ovanstående illustration visar på en möjlig utformning av planområdet. 

Gator och trafik 

Biltrafik och gatumiljö 
Området angörs via infart från Centrumvägen som kantas av gång- och cykelbanor. 
Skyltad hastighet är 50 km/h och antalet fordon är 3570 st per årsmedeldygn. Det 
finns tankar på att bygga om Centrumvägen inom ramen för centrummiljö-
utvecklingsarbetet för att öka trafiksäkerheten och skapa en trivsammare gatu- och 
centrummiljö.  

 

Planförslag 

Planförslaget innebär inget behov av förändring av Centrumvägen eller antalet in- 
och utfarter mot vägen då angöring till planområdets kvartersmark för boende är 
tänkt att ske via befintliga in- och utfarter. Angöring till snedparkering framför 
ICA-butiken finns redan idag men kan göras tydligare med angöring från Cent-
rumvägen. Beroende på den nya utformningen av Centrumvägen kan det på sikt bli 
aktuellt att sänka hastigheten, framförallt medhänsyn till snedparkeringarna. 

 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Centrumvägen finns separerade gång- och cykelvägar på båda sidor. Det 
finns flera övergångsställen som antingen har mittrefug eller är förhöjda för en 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Enligt gjord hastighetsmätning är 
medelhastigheten 38 km/tim och 85 % kör över 47 km/tim. 

Det är möjligt att från planområdet ta sig in till Karlstad centrum på ett tryggt och 
säkert sätt som cyklist och gående. 

 

Planförslag 

Befintlig gångväg/passage mellan ICA och parkeringen säkerställs med reservat (x) 
som säkrar att allmänheten kan röra sig över ytan samt att ytan inte får bebyggas 
(:::). Längs Centrumvägen får gc-vägarna nya dragningar för att möjliggöra den 
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snedställda parkeringen längs vägen. Gc-vägarna säkerställs med reservat (x) som 
säkrar att allmänheten kan röra sig över ytan samt att ytan inte får bebyggas (:::). 

I centrumutvecklingsprojektet kan det bli aktuellt att se över korsningspunkterna 
längs Centrumvägen, framför allt mellan ICA och parken för att skapa tydlighet 
och ytterligare hålla hastigheten nere. 

 

Kollektivtrafik 
Inom planområdet, vid Centrumvägen, finns en busshållsplats som trafikeras i båda 
riktningarna av linje 8 som går 2 till 3 gånger i timmen till Grava eller Sjöstad (via 
Karlstad centrum).  Linje 2 angör ca 200 meter väster om Skåre Centrum ( Illanda 
– Mjölnartorpet via Karlstad centrum). 

 

Planförslag 

Planen innebär ingen förändring av kollektivtrafiken, men en utveckling med ny 
bostadsbebyggelse i centrala Skåre ger goda förutsättningar för transporter med 
buss eller cykel. 

 

Parkering, infart och inlastning 
Delar av området utgörs av parkeringsyta som till största delen nyttjas av ICA:s 
kunder (ca 60 st). Men även boende, besökare och anställda till vårdboendet samt 
besökare till vårdcentralen använder troligen den parkeringen i viss utsträckning. 
Parkeringen är inte avgiftsbelagd och ägs och driftas av Karlstads kommun. Vård-
centralens besökare nyttjar parkeringen inom den norra delen av planområdet som 
ligger på Karlstads kommuns mark. 

Gällande parkeringsnorm anger att för markanvändning bostäder utanför Tingval-
lastaden ska det anordnas 8-10 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA bostadsyta. 
Ingen urskiljning görs på exempelvis studentbostäder, vårdboende och ordinära lä-
genheter eller närheten till kollektivtrafik. Någon cykelparkeringsnorm finns inte 
antagen.  

 

Planförslag 

Planen innebär ingen förändring av antalet parkeringar inom den befintliga parke-
ringsytan, vilken planläggs som kvartersmark för parkering (P). Genom att plan-
lägga parkeringsytan som kvartersmark finns möjligheter att samutnyttja parke-
ringen mellan exempelvis boende, vårdboendet och handel. Parkeringsytan kom-
mer utgöra en central del i Skåre centrum och dess utformning bör därför gestaltas 
med omsorg. Utformningen av ytan kommer att klargöras under arbetet med cent-
rummiljöutvecklingsarbetet men ytan bör innehålla grönska samt att materialvalen 
görs med omsorg så att platsen upplevs som en ”torgmiljö” (n1). Infarten till parke-
ringen föreslås forsatt kunna ske via gångvägen i söder, norr om ICA (infart) och 
utfarten föreslås ske via befintlig i norr.  

Ytterligare parkering förelsås längs ICA:s västra fasad där det parkeras redan idag 
samt personalparkering i anslutning till inlastningen söder om butiken (parkering). 
Övervakning samt tidsbegränsning av parkeringsplatsen bör övervägas, då detta 
kan bidra till att minska otillbörlig parkering inom kvartersmark för handels- och 
parkeringsändamål och öka omsättningen på (och därmed också tillgängligheten 
till) parkeringen.  

Den planerade nya bebyggelse kommer att medföra krav på ytterligare parkering 
för de boende. Behovet av parkering enligt gällande norm blir mellan 38 och 48 
stycken om planen nyttjas maximalt (dvs. 600 m2 BTA i 8 våningar). Det tänkta 
punkthuset har en byggnadsarea om 400 kvm per våning (8 st) vilket ger totalt 
3200 kvm BTA och ett behov om 25-32 platser (3,2*8 och 3,2*10).  
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Parkeringen för de nya bostäderna föreslås lösas dels genom anläggande av nya 
parkeringsplatser (antingen i garage eller markparkering) i anslutning till den nya 
bebyggelsen eller anläggade av parkering utanför planområdet genom avtal, dels 
genom samnyttjande av parkeringsytan (P). 

Det finns även möjligheter att anlägga snedställda parkeringsplatser i väster  (par-
kering). Parkeringen som ligger på kommunens mark, men som används av vård-
centralens besökare, föreslås flyttas. Eventuellt kan även snedparkering anläggas 
norr om planområdet (väster om vårdcentralen) längs med Centrumvägen, för 
vårdcentralens framtida behov. 

 
Ovanstående bild visar vart parkeringsplatser föreslås i planen. 

För att cykeln ska fungera som ett bra alternativ till bilen måste det erbjudas goda 
möjligheter för cykelparkering. I fråga om läge ska cykelparkering prioriteras 
framför bilparkeringar. Cykelparkeringplatser ska placeras i direkt närhet till bo-
stadsbebyggelsen och bör ha en komfort vilket uppmuntrar till ett aktivt cyklande 
året runt. Därav ska en del av cykelparkeringarna vara i förrådsutrymmen med be-
lysning, för den upplevda trygghetskänslans skull.  

Enligt det remissförslaget för ny parkeringsnorm skulle för flerfamiljshus ett lämp-
ligt antal parkeringsplatser för cykel kunna vara 2 platser/lägenhet utomhus i nära 
anslutning till bostadens entré och 2 platser/lägenhet inomhus i cykelgarage/- för-
råd i anslutning till bostaden. Det ska även vara enkelt och smidigt att parkera cy-
keln för besökande i området på allmän mark i nära anslutning till bostäders och 
serviceinrättningars entréer. Cykelplatser utomhus bör ha tak och belysning. 

Inlastning till ICA förelsås fortsättningsvis även ske i den södra delen som vetter 
bort från centrum och bebyggelsen (inlastning). Utfartsförbudet från gällande plan 
ligger kvar mot Ilandavägen (ringar). 
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Mark 

Geotekniska förhållanden 
Områdets terräng är flack och höjderna inom området varierar mellan +48,5 i söder 
till +49,5 i norr (möh RH2000).  

Enligt gällande detaljplan1 för området utgörs marken av ett överlager med mull-
jord och därefter olika siltlager varpå olika sandlager förekommer, troligen till stort 
djup.  

 

Planförslag 

Planområdet bedöms ha goda geotekniska förutsättningar. Val av grundläggning 
måste dock bestämmas i samband med bygglov då detta är beroende på byggna-
dernas belastning som kommer utav antalet våningar. 

 

Grönstruktur 
Områdets parkdel med lekpark och boulebanor utgör en del av Skåres grönstruktur. 
Grönytorna inom Skåre utgörs mestadels av gårdar och tomtmark men det finns ett 
allmänt grönstråk längs järnvägen vilka främst fungerar som buffert mot järnvägen, 
skötseln varierar. Dessa ytor bedöms inte utgöra primära strövområden eller vis-
telseytor. Vid bensinstationen söder om ICA finns ett skogsparti bestående av 
lövskog, dock snårigt och svårforcerat.  

Inom planområdet finns inga kända utpekade naturvärden. Parkytan utgörs av 
klippt gräsyta dock finns ett antal högresta björkar som tillför grönska till stads-
rummet. 

 

Planförslag 

Planförslaget innebär att parkmarken tas ianspråk av den nya byggnaden och blir 
kvartersmark.  

I och med att en ordnad parkyta med plats för aktiviteter och vistelse försvinner 
behöver detta kompenseras vilket kan ske inom parkytan vid järnvägen som kan 
förädlas. Vid järnvägen föreslås ett nytt parkområde (PARK1) som även kan inne-
hålla mindre byggnader för parkändamål med max 3,0 m i byggnadshöjd. Dessa 
byggnader ska hysa sådan verksamhet som kan bidra till ökad användning av par-
ken ex kiosk eller förrådsbyggnad tillhörande aktiviteter inom parken. Bestämmel-
sen ger utrymme för centrummiljöutvecklingsprojektets åtgärder. Områdets slutliga 
innehåll och detaljutformning kommer att bestämmas inom ramen av det kom-
mande centrummiljöutvecklingsarbetet. 

Om möjligt bör befintliga träd inom området bevaras då de utgör ett viktigt inslag i 
stadsbilden. 

 

Tekniska system 

Spill- och dricksvatten 
Planområdet är beläget inom kommunens VA-verksamhetsområde för dricks-, 
spill- och dagvatten. Ledningar finns i Centrumvägen, norr om planområdet. Ser-
visledningar för spill- och dagvatten tillhörande Östra Torp 1:41 (KBAB:s fastig-
het)  är tryggade med ledningsrätt inom parkmarken (norr om parkeringen). 

 

 

                                                 
1 Geoteknisk undersökning av J&W, 1985-11-11 
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Planförslag 

Den nya bebyggelsen ska anslutas till kommunens dricks-, spill- och dagvattenled-
ningar som finns i Centrumvägen.  

På grund av bebyggelsens höjd kan det bli aktuellt med tryckförhöjande utrustning 
i huset så att översta våningarna får erforderligt vattentryck.  

Befintlig spill- och dagvattenservis som finns i parkmarken som nu planläggs som 
kvartersmark (BC) kommer att behöva flyttas och föreslås förläggas inom östra 
Torp 1:41. 

Inga fria inloppsöppningar på spillvattenledningar med självfall får finnas om 
golvnivå ligger under dämningsnivå för spillvatten  +49,5 möh (200 års nivå i Kla-
rälven ). Ligger golvbrunn eller liknande anordning under denna dämningsnivå 
måste spillvattnet pumpas.  

 

Dagvatten  

Dagvattenledningar finns i Centrumvägen som leder dagvattnet vidare till Klaräl-
ven via Skårenoret. Dagvattenledningen bedöms ha begränsad kapacitet att ta emot 
mer dagvatten. 

Marken består av sand och har god infiltrationsförmåga. 

Huvuddelen av planområdet ligger inom ett så kallat instängt område varför områ-
det kan översvämmas vid ett kraftigt regn när dagvattensystemet går fullt. 

 

Planförslag 

Dagvatten föreslås ledas från kvartersmarken inom planområdet till kommunens 
dagvattenledningsnät. Planen innebär en ökning av hårdgjord yta inom området 
(BC) och dagvattnet bör/ska fördröjas med 50 %  innan de leds vidare till det 
kommunala dagvattensystemet.  
 
För att erhålla erforderlig reducering av dagvattenflödet från planerad exploatering 
måste flödet reduceras med 50 %. Detta innebär att man måste anlägga fördröj-
ningsmagasin inom fastigheten. Magasin kan vara öppna eller underjordiska, öppna 
magasin kan till exempel vara av typ svackdiken. Vidare kan även anläggas så kal-
lat ”grönt tak” med sedum som har en betydande magasineringseffekt. För att på-
verka dagvattenhanteringen så lite som möjligt kan parkeringsytan som blir kvar 
och tillkommande parkeringsyta vara infiltrerbar. 
 
Magasinets eller magasinens storlek beror på hur stor hårdgjord yta (asfalt- och 
takyta) som anläggs inom fastigheten. En 50% flödesfördröjning för ett dimension-
erande regn med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 10 minuter, genererar ett 
erforderligt magasin med en effektiv volym av 70 m3 per hektar hårdgjord yta 
(fördröjning). 
 
I övrigt ökar inte de hårdgjorda ytorna utan att dagens situation kvarstår.  
 
Det är viktigt att marken runt bebyggelsen höjdsätts så att vatten inte blir stående 
utan leds till dagvattensystemet eller via ”vattenvägar” på markytan som leder vi-
dare till recipienten. Genom att säkerställa ”vattenvägar” kan vattnet rinna på 
markytan vid mycket kraftiga regn utan att orsaka skador på bebyggelsen. Dessa 
vattenvägar kan ses som en sekundär avledningsväg för vattnet då alla ordinarie av-
ledningssystem för dagvatten är överbelastade. Denna åtgärd är främst till för att 
skydda bebyggelsen under skyfall.  
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Dagvattenföroreningar  
För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör 
miljövänligt byggnadsmaterial användas. Vidare bör ytvatten från hårdgjorda tra-
fik- och parkeringsytor avledas över gräsytor innan vidare avledning till dagvatten-
ledning. 
 
Dagvatten extremregn 
Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn. Marken 
inom planområdet måste därför höjdsättas så att dagvatten från ett extremregn fritt 
och utan att skada byggnader mm kan ytavledas mot Klarälven. 
 
Dräneringsvatten 
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste man beakta dagvattenled-
ningens dämningsnivå i förbindelsepunkt. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 
0,2m över markens nivå utanför fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna 
dämningsnivå om dränvatten ska avledas med självfall. Hamnar dräneringen under 
denna nivå och inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan komma att stå dämd 
måste dräneringsvattnet pumpas. Dämningsnivå för dagvatten framgår av nybygg-
nadskarta. 
 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar finns som närmast i korsningen Centrumvägen - Karlsgrunds-
vägen. 

 

Planförslag 

Ny bebyggelse föreslås anslutas till det allmänna fjärrvärmeledningsnätet. Om an-
nan uppvärmningskälla väljs förordas långsiktigt hållbara alternativ. 

 

Elledningar 
Det finns elledningar inom planområdet. 

 

Planförslag 

Om planens genomförande föranleder flytt av elledningar ska detta genomföras på 
bekostnad av exploatör. 

 

Avfall 

Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. 
Karlstad Energi AB sköter sophämtningen i området.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstation (ÅVS) som betjänar 
Skåre finns inom planområdet. 

Planförslag 

Vid ett genomförande av planen kommer ÅVS:en att flyttas till bensinstationen vid 
Skårevägen. 

Anläggande av utrymme för sophantering ska följa de anvisningar som finns i 
skriften Anvisningar för ny- och ombyggnationer av avfallsutrymmen, från 2008. 
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Störningar, hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsens underlag om potentiellt förorenade områden finns inga indi-
kationer att planområdet skulle innehålla markföroreningar. 

Parkeringsytor kan generellt blivit exponerade för oljeläckage från bilar varvid det 
ofta finns krav på oljeavskiljare.  

Innan Skåre centrum byggdes ut till att bli som det är idag har marken inom plan-
området utgjort åkermark, tomtmark eller travslinga. Enligt historiska kartor och 
äldre flygfoton finns inga indikationer på att området skulle ha hyst verksamhet 
som kan orsaka markföroreningar. Dock finns alltid en liten risk att massor har för-
flyttats till området i samband med att det byggdes under 1970-talet, vilka kan ha 
varit förorenade.  

Bilderna nedan visar området enligt historiska ortofoton (källa: Karlstad.se). 

 

Planförslag 

Det bedöms inte föreligga någon risk att området skulle vara förorenat. Inga övriga 
åtgärder eller krav på sanering föreslås därför i planen. Om det skulle påträffas 
markföroreningar under spräng-, schakt- eller fyllnadsarbeten ska tillsynsmyndig-
heten kontaktas enligt Miljöbalken 10 kap 11§. 

 

Luftkvalitet 

Det finns i Skåre ingen risk för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer för 
luft.  

 

Planförslag 

Planen innebär att gaturummet förändras men inte i sådan utsträckning att det på-
verkar luftkvaliteten och överskridande av miljökvalitetsnormer för luft i ga-
turummet.  

 

Översvämningsrisk från Klarälven 

Stora delar av Skåre och Stodene är utsatt för översvämningsrisker från Klarälven. 
Nedan följer en redovisning av aktuellt planeringsunderlag, situationen i Skåre, fö-
reslagna åtgärder samt konsekvensen vid en exploatering av området. 
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Gällande planeringsunderlag 

Skriften stigande vatten  

I Stigande vatten beskrivs en zonindelning med rekommendationer för olika mar-
kanvändning i respektive zon. För bostäder och livsmedelshandel gäller översväm-
ningszon 2 – över 200-årsnivå men under dimensionerande nivå (flöde med åter-
komsttid mer än 10 000 år).  

Karlstad kommuns översvämningsprogram från 2010 

De risknivåer som ligger till grund för bedömningarna är, enligt kommunfullmäk-
tiges beslut i översvämningsprogrammet 2010, 

 för samhällsviktig verksamhet: den högsta dimensionerande nivån/flödet, 
dvs nivåer/flöden med en återkomsttid av mer än 10 000 år,  

 för övrig verksamhet (”vanliga bostäder och liknande funktioner”): 
200-årsnivån/-flödet, som sannolikt inte återkommer oftare än en gång vart 
200:e år, samt 

 för mindre känslig bebyggelse kan kortare återkomsttider accepteras 

Karlstad kommuns riktlinjer för hantering av översvämningsfrågor vid planering 
och bygglov 

Karlstad kommun arbetar med ett förslag till nya riktlinjer för hantering av över-
svämningsfrågor i samband med planläggning och bygglov, den utgår från kom-
munens översvämmingsprogram från 2010. Förslaget bygger bland annat på hand-
boken ”Stigande vatten” med tillhörande Faktablad Vänern som tagits fram av 
länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.  Syftet med riktlinjerna är att un-
derstödja en fortsatt gynnsam tillväxt och utveckling av Karlstad som en attraktiv 
och hållbar stad med tillbörlig hänsyn till översvämningsrisken.  

Utgångspunkt för riktlinjerna är att en verksamhet ska kunna fortgå, med funge-
rande teknisk försörjning, och att man ska kunna ta sig till och från verksamheten.  

För Klarälven föreslås att nivåer vid 200-årsflöde enligt senaste modellberäkning-
ar2 (f n 1628 m3/s) ska tillämpas, med en marginal för osäkerheter i beräkningar om 
35 cm. Nytt underlag håller på att tas fram, grundat på både bättre höjddata och 
förbättrad kunskap om älvens bottenförhållanden mm. Arbetet tyder så här långt på 
att nuvarande beräkningar av vattennivåerna i Skåre ligger något för högt - ca 2-3 
dm. De nya karteringarna beräknas finnas tillgängliga i början av sommaren 2016. 

Förutsättningar i Skåre centrum 

Vid ett 200 års-flöde i Klarälven plus 35 cm säkerhetsmarginal kommer större de-
len av Skåre, och däribland aktuellt planområde, att översvämmas. Ett 200-årsflöde 
ger en vattennivå vid Torpnoret om +49,5 möh och med marginalen 35 cm ca 
+49,8 möh (RH 2000). Marknivån i Skåre centrum ligger på ca +49 möh, medan 
Fruktvägen norr om Stodene ligger på +49,5 möh (RH 2000). Inom aktuellt plan-
område är höjderna som lägst + 48,3 till som högst 49,4 möh (RH2000).  

                                                 
2 Senaste modellberäkningar finns samlade i "Beräknade vattennivåer i Klarälvsdeltat RH2000". 
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Ovanstående bild visar översvämmade områden vid ett 200-årsflöde i Klarälven. 
Blåa områden är översvämmad mark och bruna och gröna områden är icke över-
svämmad mark. 

 

Kartan visar djupet inom planområdet vid ett 200-årsflöde i Klarälven. 

Detta innebär att planområdet och dess tillfartsvägar kommer att svämmas över 
med mer än 20 cm vilket är de ett djup som räddningstjänstfordon kan ta sig fram i 
och där vuxna friska människor kan klara att vada. Hemtjänst, ambulans mfl tar sig 
dock fram med vanliga fordon och kan således ha svårt att passera dessa djup. 
Dock om antagandet om de nya karteringarnas nivå (se tidigare resonemang) visar 
sig stämma bör tillfartsvägarna klara sig. 

 

 

 



SAMRÅDSHANDLING  
Detaljplan för Skåre centrum Planbeskrivning 19 

 
Planförslag 

Planen möjliggör komplettering av ett nytt bostadshus samt utökning av befintlig 
handel (ICA) utöver parkering och parkområde inom Skåre centrum. Föreslagen 
markanvändning faller inom kategorin ”övrig verksamhet” vars dimensionerande 
nivå är Klarälvens 200-års flöde, vilket planområdet inte klarar. 

Motiv till avsteg från grundprincipen 200-årsnivå med marginal för klimat-
förändring 

Behovet av nya bostäder i Karlstad är stort, och det finns en stor nytta med att 
kunna erbjuda nya bostäder med olika sorters upplåtelseformer, i olika storlekar 
och i olika stadsdelar.  

Det finns ett behov, samt uttalade önskemål från boende i Skåre, om att tillskapa 
fler lägenheter i centrala Skåre. Den aktuella planen ger möjligheter för boende 
inom småhusområdena Skåre och Stodene att genomföra en generationsväxling, 
sälja villan men ändå ha en möjlighet att bo kvar inom området. Skåre centrum er-
bjuder dessutom god service och bra allmänna kommunikationer. En mindre för-
tätning av befintlig struktur bedöms även bidra till en ökad vitalisering av Skåre 
centrum vilket är särskilt viktigt i perifert belägna stadsdelar.  

De behov som planen tillgodoser kan inte skapas på annan plats i Skåre, och att 
tänka sig en annan lokalisering är därmed inte aktuellt. Detta då det inte finns några 
centralt belägna områden i Skåre centrum med närhet till offentlig och kommersiell 
service som inte har likartade förutsättningar från översvämningssynpunkt.  Befint-
lig dagligvarubutik är strategiskt placerad vid annan form av service och att flytta 
den från Skåre skulle, utöver höga kostnader, innebära ökat bilberoende och att 
centrummet utarmas. Därför bedöms det vara motiverat att ge butiken möjlighet att 
bygga ut i ringa omfattning för att kunna fortsätta driva verksamheten i Skåre. 

Ytterligare ett motiv är att den volym bostäder planen möjliggör genom förtätning 
är ringa sett till totala volymen befintliga bostäder i Skåre. ”Problemtillskottet” av 
förtätningsprojektet torde därför vara relativt marginellt. Dess värde av andra skäl, 
för att bidra till en hållbar struktur och skapa flyttkedjor, bedöms vara större och 
överväga de olägenheter det medför i en översvämningssituation.  En exploatering 
inom planområdet bedöms bidra ur flera hänseenden till en hållbar utveckling då 
förädling och förtätning inom befintlig stadsstruktur är en viktig stadsbyggnads-
princip som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det är en princip som 
förordas i Karlstads översiktsplan. Genom förtätning skapas bättre underlag för 
service, skolor och kollektivtrafik mm, redan gjorda investeringar i infrastruktur 
mm utnyttjas bättre, och behovet att använda bil för att ta sig till olika målpunkter 
minskas.  

Vid en översvämning måste befintlig bebyggelse i Skåre centrum nås vilket inne-
bär att lösningar oavsett aktuell plan för att lösa tillfartsvägar och undvika framtida 
översvämning måste till, vilket också beskrivs i översvämningsprogrammet från 
2010 och där arbetet nu fortgår för att identifiera möjliga åtgärder. Även att Klaräl-
vens flöden som har betydligt kortare varaktighet än höga Vänernivåer är att be-
akta.  

Mot bakgrund av ovanstående bedöms samhällsnyttan av planen och föreslagen 
exploatering vara hög och inga relevanta alternativa lokaliseringar finns som kan 
ersätta just denna plan. 

Förslag på åtgärder för att minska konsekvenserna vid översvämning 

 Funktionskrav bebyggelse 

o Golvhöjd – En av de viktigaste åtgärderna för att undvika skador på 
byggnader av översvämning vid kraftiga regn är att placera byggna-
derna tillräckligt högt i förhållande till sin omgivning. Ny bebyg-
gelse inom instängda områden ska alltid höjdsättas så att färdigt golv 
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ligger högre än dämningsnivån i flödesstråk inom gata och allmän 
plats. Aktuell dämningsnivå redovisas i nybyggnadskartor inför 
bygglovsprövning. För aktuellt område ska marknivån ligga på 
+49,507 möh (RH2000) (b1). Höjdskillnaderna mellan färdigt golv 
och gata tas upp i tomtmarken. Utbyggnaden av handeln ligger på 
samma nivå som redan befintlig byggnad, ca + 49,0 (RH2000). 

o Tekniska installationer – Tekniska installationer ska placeras eller 
skyddas så att de klarar översvämningar i enlighet med Klarälvens 
200-årsflöde med säkerhetsmarginal (b1 och b2).  

 Totallösning för att klara funktionskravet avseende tillgängligheten till 
planområdet och samtidigt skydda befintlig bebyggelse 

o För att bättre skydda samhällsviktiga funktioner, boende och infra-
struktur behöver en totallösning skapas på sikt för hela Skåre områ-
det. Det pågår nu ett arbete med att se över vilka åtgärder som krävs 
för att skydda utsatta områden och säkra tillgängligheten. Detta in-
kluderar bl.a. möjlighet att stänga Skårenoret och Torpnoret, invall-
ningar (förhöjda gc-vägar som fungerar som barriärer och pumpstat-
ioner för pumpning av dagvatten samt inläckande vatten).  

o Även höjning av en del av vägen (bitvis genom anläggande av t ex 
upphöjd, körbar gång- och cykelväg) mellan Skåre- Färjestad- Karl-
stad krävs för att säkra tillgängligheten till området. 

Konsekvenserna av planförslaget  

Vid en översvämning enligt 200-årsflödet med säkerhetsmarginal kommer planom-
rådet och större delar av Skåre att svämmas över enligt tidigare resonemang. Med 
de föreslaga åtgärderna kommer dock det nya bostadshuset och dess tekniska in-
stallationer att klara sig. Då planområdet utgör en del i befintlig stadsstruktur måste 
området kunna nås av räddningstjänsten m.fl. oavsett planens genomförande. En 
komplettering av bebyggelsen i enlighet med planen bedöms inte försvåra möjlig-
heterna nämnvärt att skydda området och att hantera påfrestningarna från över-
svämningen. 

Planområdet bedöms klara funktionskravet för ny bebyggelse, samt funktionskra-
ven för el- och fjärrvärmeförsörjning. Även dricksvattenförsörjningen bedöms kla-
ras. Dagvattenledningsnätet bedöms inte kunna klara av att leda bort vattnet i den 
omfattning som krävs vilket kan komma att leda till översvämningar/fuktskador för 
befintlig bebyggelse. Spillvattenledningsnätet kommer på sikt att bli överbelastat, 
framför allt genom inträngande översvämmande vatten i nedstigningsbrunnar (från 
gatan). Kan bräddning accepteras kan funktionaliteten i spillvattensystemet klaras 
för befintlig och nytillkommande bebyggelse under en begränsad översvämnings-
period. Karlstads kommun anser därmed att komplettering av nya bostä-
der/centrumanvändning samt utökning av befintlig handel i Skåre centrum är rim-
ligt och att dess konsekvenser är acceptabla, utifrån ovanstående resonemang. 

 

Trafikbuller 
Planområdet utsätts för buller både från Centrumvägen, Ilandavägen och från järn-
vägen. 

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör bullernivå-
erna från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 
samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För mindre lägenheter 
(högst 35 kvm) gäller 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad.  

Om dessa nivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
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ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om den ljudnivå 
om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. En skärpning av kraven sker avseende ute-
platser där 50 dBA i ekvivalent ljudnivå ska klaras. Enligt den nya bullerför-
ordningen gäller riktvärdena för det sammanvägda bullret från alla trafikslag. 
Bestämmelserna enligt förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om 
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och 
bygglagen (2010:900) är uppfyllt 
1. vid planläggning, 
2. i ärenden om bygglov, och 
3. i ärenden om förhandsbesked. 

 

Planförslag 

Då området utsätts för buller från Centrumvägen och Illandavägen samt järnvägen 
har en buller- och vibrationsutredning tagits fram.3 Utredningen visar den sam-
manvägda ekvivalenta ljudnivån från väg- och tågtrafik för respektive punkt för 
fyra våningsplan. För den 
maximala ljudnivån väljs det 
som bullrar mest från väg- re-
spektive tågtrafiken. För full-
ständig redovisning av ljudni-
våerna i respektive punkt se 
utredningen. 

Ekvivalent ljudnivå: Vid den 
västra, södra och norra fasa-
den (punkt 1, 2, 4 och 6), 
överskrids det ekvivalenta 
riktvärdet, 55 dBA vid fasad 
med 1-7 dBA. Vid ev lägen-
heter som är högst 35 m2 kla-
ras riktvärdet 60 dBA i alla 
räknepunkter utom vid den 
västra fasaden (punkt 1) där 
riktvärdet överskrids med 1-2 
dBA). Vid ev uteplats/balkong klaras det ekvivalenta riktvärdet på 50 dBA endast i 
räknepunkt 3 (den östra fasaden) vid de övre våningsplanen. Vid övriga fasader 
överskrids riktvärdet vid ev uteplats/balkong med 1-12 dBA. 

Maximal ljudnivå: Där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA måste lä-
genheterna ha en bullerskyddad sida. Man måste där klara riktvärdet för max-imal 
ljudnivån på 70 dBA vid den skyddade fasaden (nattetid) och även 55 dBA i ekvi-
valent ljudnivå. 

Eftersom riktvärdet på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids vid punkt 
1, 2, 4 och 6 (den västra, södra och norra fasaden) måste lägenheterna här ha en 
sida där man klarar 70 dBA i maximal ljudnivå nattetid samt 55 dBA i ekvivalent 
ljudnivå.  

Eftersom ljudnivåerna är höga vid de flesta fasaderna måste balkongerna göras så 
att man där klarar riktvärdena vid fasad på 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA i maximal ljudnivå dag/kväll. Om möjligt bör balkongerna dessutom göras så 
att man klarar 50 dBA i ekvivalent ljudnivå (riktvärdet för uteplats/bal-kong). Kla-
ras inte detta måste de boende ha tillgång till en annan uteplats där riktvärdena kla-

                                                 
3 Buller och vibrationer vid Östra Torp 1:154 i Skåre, Karlstad kommun. Gjord av Trivector 
Traffic, rapport 2015:68, 2016-05-24. 

Ovanstående bild visar beräkningspunkterna. 
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ras. Att sänka ljudnivåerna vid balkongerna görs t ex genom att utforma balkon-
gräckena som tillräckligt höga bullerplank. 

För lägenheter som är högst 35 m2 klaras riktvärdet 60 dBA i alla räknepunkter, 
vilket innebär att dessa mindre lägenheter kan anläggas åt den västra sidan mot 
Centrumvägen. 

För parken föreslås att någon form av avskärmning för att skapa en lugnare park-
miljö. 

Möjliga åtgärder för att klara kraven i bullerförordningen 

Ljudnivåerna kan dämpas på olika sätt. Den bästa effekten erhålls genom att kom-
binera flera åtgärder. 

Vid den östra fasaden (punkt 3 och 5) där de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna är 
55 dBA eller lägre och de maximala ljudnivåerna är som mest 73 dBA, behöver fa-
saderna inte ha bättre ljuddämpande förmåga än 28 dBA för att klara riktvärdena 
inomhus. Vid övriga fasader behövs bättre fasader som dämpar upp till 35 dBA, för 
att klara bullerriktvärdena både för vägtrafikbuller respektive tågtrafikbuller 

Vid balkongerna söderut bör balkongräckerna göras som bullerplank, d v s täta i 
sidled och neråt samt en densitet på minst 15 kg/m2 så klaras riktvärdena för ute-
plats, 50 dBA (ekvivalent) och 70 dBA (max) i punkt 5 och 6. I buller-utredningens 
tabell 4.2 (sidan 9) visas hur höga bullerplanken måste vara vid balkongerna – vid 
punkt 5 och 6 – för att klara riktvärdena vid uteplats.  För att klara riktvärdena ut-
omhus vid fasad (55 dBA) vid balkongerna kan dessa glasas in. Då kommer de 
dock inte att räknas som uteplatser det kan behöva anläggas en uteplats där ekvi-
valent nivå inte överstiger 50 dBA. Placeras uteplatsen öster om byggnaden klaras 
kravet om 50 dBA och en uteplats/balkong på den bullerutsatta sidan utgör då ett 
komplement.  

För att ytterligare minska bullerstörningarna är det viktigt att ytor mellan vägar och 
bostäder bör mjukgöras genom vegetation. Avskärmande vegetation, så som buskar 
och träd, bidrar även till att dölja bullerkällan vilket bidrar till att bullret upplevs 
som mindre besvärande. Även sänkning av hastigheten på Centrumvägen samt an-
nan s.k. tyst asfalt kan bidra positivt. 

 

Skuggning  
Området utsätts inte för någon större skuggning från omgivande bebyggelse. 

 

Planförslag 

Ett högre hus innebär en ökad skuggning för omgivningen, känsligast för skugg-
ning är bostadshus.  
 
Primärt påverkas vårdcentralen av ökad skuggning av det nya huset som placeras 
söder om vårdcentralen. För vårdboendet i öster är det kvällssolen vår och höst 
samt sen sommar kväll som påverkas.  Bedömningen är att skuggningen inte utgör 
en betydande olägenhet för omgivningen4. Det följer tre bilder som illustrerar 
skuggningen påverkar bostadshusen i öster kvällstid vår, sommar och höst. 
 

                                                 
4 Skuggorna har studerats i en sktechup modell där ett 8 våningars punkthus har placerats in på byggrätten. 
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Skuggningen den 1 mars kl 16:30, då faller skuggan primärt på det norra huset. So-
len hinner gå ner innan övriga hus påverkas. 

 

 
Skuggningen den 21 juni kl 19:00, då är det huset i mitten och i söder som påver-
kas av skuggning. 

 

 
Skuggningen den 1 september kl 17:00, då är det åter huset i norr som skuggas. 
Vid kl 19:00 är det huset i mitten som skuggas men då är solen på väg ner. 
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Vibrationer 
Området utsätts för vibrationer från vägarna och järnvägen och därför har vibrat-
ionsmätningar genomförts i samband med planarbetet.5 Mätningarna visar på att 
”komfortvärdet” ligger på det under skiktet vad som kallas ”måttlig störning” 
0,4 - 1 mm/s RMS enligt normen. Man kan också konstatera att det är vertikal-
led som är dominerande. I tabellen nedan visas de högsta registrerade vibrat-
ions- och komfortnivåerna från väg- och tågtrafiken under mätperioden. De 
maximalt registrerade vibrationsnivåerna under mätperioden kommer troli-gen 
från tågtrafiken då det finns kontinuerliga registreringar i uppemot en minut. I 
tabellen nedan visas de högsta registrerade vibrations- och komfortnivåerna 
från väg- och tågtrafiken under mätperioden. 

 
 

Planförslag 

Enligt gjorda mätningar utsätts inte området för vibrationsnivåer som innebär att 
åtgärder sannolikt inte behöver vidtas i samband med grundläggning och uppfö-
rande av ny byggnad. 

 

Farligt gods 
Järnvägen används för transporter av farligt gods vilket medför risker för omgi-
vande bebyggelse. Enligt Karlstad kommuns ÖP bör ingen bostadsbebyggelse pla-
ceras närmare än 70-150 meter från järnvägen, efter 150 meter är i stort samtliga 
markanvändningar möjliga. Avståndet mellan järnvägen och planområdet västra 
gräns varierar mellan 120-170 meter, där det största avståndet är i norra delen av 
planområdet, där också bostadsbebyggelsen föreslås. 

 

Planförslag 

Planförslaget medför inga åtgärder rörande transport av farligt gods eftersom av-
ståndet mellan byggrätt för ny boastadsbebyggelse och järnvägen är minst 170 me-
ter.  
 

Reningsverk 
Planområdet ligger ca 500 meter från Skåre reningsverk. Enligt Boverkets ”Bättre 
plats för arbete” är rekommendationen för denna storlek på reningsverk (verket är 
dimensionerat för 8500 personekvivalenter) 500 meter, inom detta avstånd bör inte 
bostäder placeras.  

 

Planförslag 

Då planområdet ligger ca 500 meter från Skåre reningsverk, vilket uppfyller de 
riktlinjer som finns, förelsås inga åtgärder i planen.  
 

Räddningstjänstfrågor 

I BBR finns tre krav på utformningen av trapphus. De betecknas trapphus Tr1 och 
trapphus Tr2 och vanliga normala trapphus Trn. Bostäder och lokaler där personer 

                                                 
5 Buller och vibrationer vid Östra Torp 1:154 i Skåre, Karlstad kommun. Gjord av Trivector Traffic, rapport 2015:68. 
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vistas mer än tillfälligt skall ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 
Om bostaden eller lokalen har fler än ett våningsplan, skall det finnas minst en ut-
rymningsväg från varje plan. Fönster godtas endast som utrymningsväg för bostä-
der upp till 8 våningsplan med hjälp av räddningstjänsten. Detta kräver en insatstid 
på 10 min, vilket inte klaras i Skåre. Om det bara kan tillskapas en enda utrym-
ningsväg är kravet trapphus Tr2 för bostäder med över 4 våningsplan till högst 8 
våningsplan.  

I övrigt är det viktigt att vid planering och byggnation av nya bostäder tillgodose 
tillgängligheten för räddningstjänsten vid till exempel släckningsarbete. 

 

Planförslag 

50 meter slang från bil kan klaras från Centrumvägen samt från omgivande parke-
ringsplatser (norr och söder) till alla sidor av den planerade byggnaden. Vid högre 
byggnad än 4 våningar inom Skåre ska byggnaden dimensioneras utan räddnings-
tjänstens medverkan, dvs med Tr2-trapphus. 

 

Folkhälsa 

Trygghet 
Området upplevs idag som befolkat stora delar av dygnet i och med att det utgör en 
central knutpunkt där det finns både boende och service samt allmänna kommuni-
kationer. 
 

Planförslag 

Genom planförslaget kommer fler att bo och röra sig i området vilket ökar känslan 
av trygghet.  
 

Jämställdhet 
God kollektivtrafikförbindelse och närhet till service underlättar för alla oavsett 
kön och ålder i det dagliga livet.  
 

Planförslag 

I och med att det sker en förtätning i ett område där service och kollektivtafik är 
välutbyggt ökar planen möjligheten att leva jämställt.  
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Genomförande 

Ansvarsfördelning för genomförande 
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och 

bygganmälan, grundkarta, ny-
byggnadskarta 

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning 
Upphävande av ledningsrätt, 
bildande av ny ledningsrätt 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 
 
 
 
 
Exploatör (Lecab Fastigheter AB) 

Upprättande av tomträttsavtal, 
upprättande av genomförandeav-
tal, anläggande och drift av all-
männa gator, gc-vägar, VA-
ledningar och naturmark. 
Exploatering av kvartersmark för 
bostadsändamål. Bekostar flytt av  
spillvattenledningar.  

Exploatör (ICA) 
 
 
 
KBAB 

Exploatering av kvartersmark för 
handelsändamål, inklusive anläg-
gande av nya parkeringsplatser, 
torgmiljö. 
Begära ny servisavsättning till 
Östra torp 1:41. 
 

  

Huvudmannaskap för allmän plats 
Allmän platsmark inom planområdet har kommunalt huvudmannaskap. 

 

Avtal 

Planarbetsavtal har tecknats mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen avseende planläggning.  

Ett tomträtts- respektive genomförandeavtal ska tecknas mellan Teknik- och fas-
tighetsförvaltningen och exploatör (Lecab Fastigheter AB).  

Ett avtal mellan Teknik- och fastighetsförvaltningen och ICA avseende samnytt-
jande av parkeringsplatserna samt vid behov parkeringsplatser utanför planområde 
ska tecknas. 

Ett avtal mellan KBAB och exploatören Lecab Fastigheter AB avseende flytt av 
VA-ledningar till fastigheten Östra Torp 1:41. Kostnaderna tas av exploatören 
(Lecab Fastigheter AB). Ägaren till Östra Torp 1:41 ska godkänna den nya place-
ringen av ledningarna och Karlstads kommuns VA-enhet anvisa anslutningpunkt. 
Eventuellt kan genomförandeavtalet mellanTeknik- och fastighetsförvaltningen och 
exploatören (Lecab Fastigheter AB) behöva kompletteras med uppgifter om flytt av 
ledningarna. 

 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning får ske i enlighet med detaljplanen.  

Planen innebär att delar av 1:41 förs till 1:154 (som kan bli en egen fastighet för 
BC ändamål) markerat med rött på kartan. 
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Delar av 1:154 förs till 1:247 markerat med grönt på kartan och delar av 1:247 förs 
till 1:154 markerat med blått på kartan. 

 
Kartan visar de olika fastighetsregleringarna som behövs för att genomföra pla-
nen. 
 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 
Eventuellt kan en gemensamhetsanläggning behöva inrättas för den gemensamma 
parkeringsytan. En bestämmelse om detta förs därför in på plankartan (g). Alterna-
tivt upprättas servitut för samma ändamål.  

För att säkerställa gc-vägarna som är placerade på kvartersmark måste servitut bil-
das (x) markerat med gult på ovanstående karta. 

 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Alla kostnader som uppstår som en konsekvens av detaljplanens genomförande ska 
belasta exploatör (inkluderar även flytt av befintliga VA-ledningar). Då parkmark 
för bostads- och centrumändamål tas i anspråk bör detta kompenseras av exploatör 
och ett exploateringsbidrag erläggas för ny parkmiljö (bl a för lek och bouleba-
norna) i planområdets västra delar. Detta regleras i genomförandeavtal. 
 
bidrag som kompensation för lek och boulebanorna som behöver flyttas. 
 
Lecab Fastigheter AB och ICA ska vara med och delfinansiera översvämningsåt-
gärder för Skåre centrum. Detta kommer att regleras i genomförandeavtalet. 
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Avgifter 
Planavgiften för kommunens fastighet betalas enligt tecknat planarbetsavtal och 
ska inte tas ut i samband med bygglov.  

För ICA:s fastighet ska planavgift tas ut i samband med bygglov då inget planavtal 
har upprättats. 

Eventuell bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovprövning. Anslutning till 
allmännyttiga ledningsnät (VA, tele, el, fjärrvärme) ska erläggas enligt vid den tid-
punkten gällande taxa. 

 

Tekniska frågor 

VSD-ledningar 

Ledningsnät för vatten och avlopp finns i Centrumvägen och en ny servisled-
ning tillskapas för att ansluta den planerade byggnaden i fastighetsgräns. 

Anslutningarna till det kommunala Va-ledningsnätet kräver interna lednings-
dragningar samt tryckstegring för dricksvatten inom fastigheten, som exploatör 
står för.  

Anslutningsavgifter ska erläggas enligt gällande taxa. 

Avseende flytt av befintliga VA-ledningar ska KBAB begära att få en ny servis-
avsättning till Östra Torp 1:41 (Vårdcentralen). Denna nya servisavsättning från 
huvudledningar fram till en punkt, 0,5 m från fastighetsgränsen  gör kommunen. 
Lämpligen görs detta av exploatören (Lecab Fastigheter AB) i samband med bygg-
nationen, men detta avgörs slutligen av KBAB.   

 

Uppvärmning 

Exploatören ansvarar för och bekostar anslutningar till fjärrvärmeledningsnätet 
för ny bebyggelse. 

 

Teleledningar 

Exploatören ansvarar och bekostar anslutning till teleledningar för ny bebyg-
gelse. 

Detsamma gäller om ledningar måste flyttas på grund av exploateringen. 

 

Elnät och stadsnät 

Exploatören ansvarar och bekostar anslutning till ledningar för ny bebyggelse. 

Detsamma gäller om ledningar måste flyttas på grund av exploateringen. 

 

Sophantering 

Renhållningsabonnemang saknas för Östra Torp 1:154. Exploatören ansvarar 
för och bekostar eventuell utökning av befintligt renhållningsabonnemang eller 
nytt Karlstads Energi AB. Flytt av befintlig återvinningsstation genomförs och 
bekostas av FTI dvs Förpacknings- och tidningsinsamlingar. 
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Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning gjordes under våren 2015. Slutsatsen blev att ett genomförande 
av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) en-
ligt 4 kap, 34 § PBL krävs därför inte. Bedömningen gjordes att konsekvensbe-
skrivningen kan ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt ska be-
handlas:  

 hantera översvämningsproblematiken 

 utreda bullersituationen. 

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, 
samt konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre strategierna som 
följer av statens miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på till-
gänglighet och trygghet medan de ekonomiska konsekvenserna främst handlar om 
effektiv markanvändning och konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter 
och de förändringar som detaljplaneförslaget medför.  

 

Miljökonsekvenser 
Detaljplanen innebär att parkyta tas i anspråk för ny bebyggelse. Den nya bebyg-
gelsen placeras i anslutning till Centrumvägen och i närheten av järnvägen, vilka 
båda utgör bullerkällor. Beräkningar visar på att det nya bostadshuset kommer att 
utsättas för nivåer som ligger över gällande förordning, men det går att genomföra 
åtgärder så att kraven uppfylls. Området är även utsatt för översvämningsrisker 
(konsekvenserna beskrivs tidigare i dokumentet). Planens totala samhällsnytta av 
planen bedöms vara hög och inga relevanta alternativa lokaliseringar finns som kan 
ersätta just denna plan, därför bedöms den föreslagna användningen som lämplig 
trots riskerna för översvämning och till viss del buller. 

Planens genomförande bedöms ej påverka gällande miljökvalitetsnormer. 

 

Sociala konsekvenser 
Det finns ett behov, samt uttalade önskemål från boende i Skåre, om att tillskapa 
fler lägenheter i centrala Skåre. Den aktuella planen ger möjligheter för boende 
inom småhusområdena Skåre och Stodene att genomföra en generationsväxling, 
sälja villan men ändå ha en möjlighet att bo kvar inom området. Skåre centrum er-
bjuder dessutom god service och bra allmänna kommunikationer. En förtätning av 
Skåre centrum bedöms även bidra till en ökad vitalisering av centrum vilket är sär-
skilt viktigt i perifert belägna stadsdelar. 
 
I övrigt möjliggör planen en fortsatt centrummiljöutveckling av Skåre vilket är till 
nytta för de som bor i Skåre idag och de som kommer att flytta hit. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet innebär att ny bebyggelse placeras inom området där det redan finns ut-
byggd infrastruktur vilket innebär att det finns möjlighet till en god ekonomi i pro-
jektet. Redan gjorda investeringar kommer nyttjas. Karlstad kommun kommer att 
får intäkter för försäljning av mark (tomträtt) samt bidrag som kompensation för 
lek och boulebanorna som behöver flyttas.  

 


