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Samrådsredogörelse 
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur planarbetet har bedrivits 
Förslag till planprogram för kv. Kanoten m.fl. har tagits fram i en förvaltnings-
sammansatt projektgrupp och med biträde av Abako arkitekter i Göteborg. Pro-
grammet har varit på samråd under tiden 2008-12-19 – 2009-02-15. Det har skick-
ats till kommunala och statliga remissinstanser samt till fastighetsägare som berörs 
av förslaget. Programmet har dessutom funnits tillgängligt för allmänheten på 
stadsbyggnadsförvaltningen, stadsbiblioteket och på kommunens hemsida. 

Ett informations- och samrådsmöte hölls 2009-01-27 i Teliahuset på Lagergrensga-
tan 7 dit allmänheten var inbjuden genom tidningsannons och utskick till berörda 
grannar och andra remissinstanser. På plats fanns tre representanter från Stads-
byggnadsförvaltningens Plan- och Byggavdelning för att berätta om planprogram-
met och svara på frågor. 

Under samrådstiden har yttranden med synpunkter inkommit enligt nedanstående. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kommenterar synpunkterna i kursiv stil. 

Sammanfattning 
Planprogrammets syfte är att i ett tidigt skede ange utgångspunkter och principer 
för kommande detaljplan(er) för området. Planprogrammet diskuterar områdets be-
tydelse i staden och ett förslag till hur området kan förädlas och utvecklas. 

De synpunkter som kommit in berör i huvudsak områdets utsatthet för höga vatten-
nivåer (översvämningar) samt trafik och framkomlighet på Packhusgatan. Även 
frågor om områdets utsatthet för buller har berörts i yttrandena 

Argumenten mot att bygga i området bedöms inte så starka att de motiverar att om-
rådet inte bebyggs. Vid utformningen av området måste man dock ta hänsyn till 
översvämningsproblematiken och beakta översvämningsanalysen med sina alterna-
tiva lösningar. Stor vikt måste läggas på utformningen av Packhusgatan så att fram-
komligheten klaras, samt på byggnadernas utformning, utbredning och höjd, både 
med tanke på relationen till intilliggande fastigheter och framför allt på det expone-
rade läget i en viktig del av Karlstad, samt bullerproblematiken från intilliggande 
gator. Viktigt är också att sörja för allmänhetens möjligheter att använda stranden 
längs hamninloppet och Tullholmsviken. 

Programmet har justerats enligt synpunkter som kommit in under samrådet. Synpunk-
terna har resulterat i att den föreslagna kanalen på grund av översvämningsproblema-
tiken utgår ur planprogrammet och att Packhusgatan p.g.a. framkomligheten utformas 
med två cirkulationsplatser. En översvämningsstudie och en komplettering av bullerut-
redningen har gjorts. Övriga synpunkter har inte föranlett någon ändring av planen. 

Ställningstagande 
Med de ändringar som gjorts i programmet efter samrådet menar stadsbyggnads-
förvaltningen att programmet kan läggas till grund för fortsatt detaljplanearbete. 
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Kvarstående synpunkter 
Synpunkter från en boende i kv. Barkassen, Gun Björkman, och Kanikenäsholmen AB 
att del av området inte ska bebyggas har inte tillgodosetts. Inte heller Picturas önske-
mål om att deras fastighet inte ska omfattas av programmet har tillgodosetts. I övrigt 
finns inga synpunkter som inte har besvarats eller beaktats. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras. Vissa yttranden återges i sin helhet. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Allmänt 

Den föreslagna exploateringen inom Kv. Kanoten m.fl. är ett intressant exempel på 
stadsförnyelse där man genom förtätning skapar en kvartersstruktur som kan ses 
som en utvidgning av den centrala staden. Ur resurssynpunkt är denna typ av ex-
ploatering önskvärd då befintlig infrastruktur får en högre utnyttjandegrad och 
transportarbete minimeras jämfört med mer perifert belägna exploateringsområden. 
Länsstyrelsen konstaterar dock att det nu aktuella planområdet inrymmer flera svå-
ra problemställningar som måste hanteras i den fortsatta plan-processen.  

Trafik 

Packhusgatan är en betydande förbindelseled mot Karlstads centrum och stadens 
västra stadsdelar för trafikanter främst från Hammarö. Förbindelsen är av så stor 
vikt att den kan bedömas ha mellankommunal betydelse.  

Bostäder nära en infartsgata av Packhusgatans dignitet kräver måttliga trafikmäng-
der och/eller lägre hastigheter för att begränsa bullerpåverkan.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte är rimligt att sänka hastigheten till 30 
eller 40 km/h på Packhusgatan. Alternativet med fyra cirkulationsplatser förkastas i 
flera av de utredningar som biläggs planprogrammet eftersom detta befaras innebä-
ra en överflyttning av trafik till bl.a. Hamngatan, något som inte är önskvärt. Med 
två cirkulationsplatser bör tillåten hastighet kunna vara 50 km/h vilket ger en bättre 
genomströmning av trafiken med minskad risk för köbildning.  

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i samband med programarbetet beställt en mikro- 
och makrosimulering. Avsikten med trafikanalysen är att undersöka hur befintlig 
trafik med tillskott från ytterligare exploatering tillsammans med infrastruktur-
förändringarna enligt programförslaget för Packhusgatan (scenario 1 fyra cirkula-
tionsplatser och Scenario 2 två cirkulationsplatser) påverkar trafiksituationen 
längs Packhusgatan. 

Trafikanalysen pekar på att framkomligheten i scenario 2 (två cirkulationsplatser) 
inte kommer försämras. Framkomligheten kan förbättras genom kapacitetshöjande 
åtgärder på Packhusgatan t.ex. antal körfält, bredare körfält, avstånd mellan kors-
ningar mm . Åtgärder som skulle kunna minska köerna på Packhusgatan (vid kors-
ningen med Tullhusgatan) är att öka antalet körfält för ”raktframkörande” på 
Packhusgatan från ett till två stycken. En översyn av signalväxlingen i trafiksigna-
len vid Packhusgatan – Tullhusgatan skulle också kunna bidra till att förbättra si-
tuationen och minska köerna på Packhusgatan. Stadsbyggnadsförvaltningen anser 
därför att kommande detaljplanearbete ska utgå från scenario 2. 
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Med bibehållen högsta hastighet återstår att begränsa trafikmängderna. Trafikanter 
från Hammarös östra delar mot Karlstads västra stadsdelar bör ges möjlighet att 
hitta andra vägar. En ny Jakobsbergsbro och en kompletterande bro över västra 
älvgrenen från gamla flygfältet mot Ullebergsleden är ett exempel på en sådan möj-
lighet. Sträckningen av en sådan kompletterande väg kan, för att minska intrånget, i 
stort följa befintliga vägar genom Klarälvsdeltat och utformas mer som en infarts-
gata än som en större trafikled.  

Kommentar 

Frågan om Jakobsbergsbron och andra trafikåtgärder som ligger utanför pro-
gramområdet behandlas inte här. Den hanteras i stället  i det pågående arbetet 
med trafikplan för Karlstad.. 

Buller 

Länsstyrelsen anser det inte godtagbart att räkna in bullerdämpningar från planera-
de byggnader, då uppförande av dessa inte kan säkerställas med planbestämmelser. 
Endast befintliga byggnader samt i planen fastställda bullerskydd kan användas. 

Kommentar 

Bullerberäkningen har inte förutsatt uppförande av byggnader som bullerdämp-
ning för bakomliggande bebyggelse. 

Utan hastighetssänkningar förefaller det bli svårt att klara bullret vid fasad för bo-
städer från trafiken på Packhusgatan. En lösning med mer slutna kvarter bör över-
vägas. Det ger en möjlighet till bullerskyddad gårdssidan som hälften av lägenhe-
ternas bostadsrum bör orienteras mot.  

Kommentar 

Bullerberäkningarna har kompletterats med hänsynstagande till hastigheterna 
 40 km/h respektive 50 km/h. Dessa visar att vid hastigheten 50 km/h kan krav på 
utformning av bostäder och uteplatser komma att vara nödvändiga.   

Bullerbestämmelser, eventuella avsteg från riktvärden för trafikbuller och utform-
ning av bostadsbebyggelse p.g.a. trafikbuller från Packhusgatan och Hammaröle-
den kommer att behandlas i kommande detaljplanarbete. 

Översvämningsrisk 

I planprogrammet konstaterar Karlstads kommun att det är rimligt att all ny bebyg-
gelse ska kunna klara morgondagens 100-årsnivå, också med viss marginal. Bostä-
der, vårdlokaler, försörjningsviktiga funktioner, m.m. bör förläggas och höjdsättas 
så att de kan klara morgondagens 100-årsnivå. Det bör också vara möjligt att nå 
samtliga områden vid dessa vattennivåer. Denna framtida 100-årsnivå för Vänern 
kan komma att ligga kring +47 meter (RH 70). Detta är ett förhållningssätt som 
Länsstyrelsen delar och intentionen är ett exempel på långsiktig och hållbar plane-
ring.  

Därför är det förvånande att planprogrammet saknar förslag till åtgärder och en 
handlingsplan vid en eventuell översvämning som svarar mot ovan nämnda ansats.  

I planförslaget presenteras en lösning där de första bostadsplanen höjs upp så att 
bostäderna ej skadas vid en eventuell översvämning. Länsstyrelsen delar inte upp-
fattningen att problemet är löst med denna åtgärd.  Översvämningsproblematiken 
är betydligt mer mångbottnad än att bara handla om byggnaders tekniska förmåga 
att motstå en översvämning.  

I planprogrammet nämner man ingenting om hur man avser att lösa problemen med 
försörjningsteknisk infrastruktur som el, tele, vatten och avlopp samt hur framkom-
ligheten till och från bostäderna ska garanteras. De boendes situation vid en över-
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svämning måste analyseras i det fortsatta planarbetet. Bl.a. bör frågeställningen om 
vid vilken vattennivå en evakuering måste ske belysas. 

Kommentar 
Efter samrådet, på uppdrag av Karlstads kommun, har en översvämningsutredning 
utförts av SWECO. Utredningen redovisar schematiskt de risker och konsekvenser, 
som kan uppstå vid olika scenarier och vid olika förhöjda vattennivåer i Vänern –  
+ 46,2 m, + 46,7 m och + 47,1 m (RH00 Karlstad). Utredningen beskriver även 
översiktligt lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder mot ytöversvämning samt 
påverkan på spill- och dagvattensystemen inom området. 
För inströmningsskydd mot planområdet föreslår utredningen två alternativa lös-
ningar; lokala skyddsåtgärder (alternativ 1) inom kv. Kanoten, Barkassen m.fl. och 
en annan alternativ avskärmning av området med ny slusslucka vid Våghusbron 
(alternativ 2). Lokala skyddsåtgärder, som benämns alternativ 1 utgörs i huvudsak 
av landskapsanpassade inströmningsskydd utmed vattenområdet i Inre Hamn och 
Pråmkanalen medan det senare alternativet (alternativ 2) även kommer att skydda 
och säkra angränsande utsatta områden, t.ex. kv Vågmästaren, mot framtida över-
svämning.  
Översvämningsstudien påpekar också att anläggande av en kanal mellan Tull-
holmsviken och Inre hamn skulle komma att försvåra genomförandet av nödvändi-
ga skyddsåtgärder vid höga vattennivåer. Kanalen utgår därför ur planprogram-
met. 
Valet av alternativa skyddsåtgärder mot översvämningar kommer att göras i det 
fortsatta detaljplanarbetet.  

Luftföroreningar 

Modellberäkningarna av luftföroreningarna utmed Packhusgatan ligger sannolikt i 
underkant om man jämför med de faktiska mätningar som idag utförs i Karlstad. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för 
NO2, PM10 och bensen överskrids. 

Kommentar 

Karlstads kommun genom sina förvaltningar kommer att kontrollera och följa upp 
luftsituationen inom planområdet. 

Behov av ytterligare utredningar 

Buller 

Den bifogade utredningen visar endast bullersituationen vid ett givet scenario. 
Länsstyrelsen anser att bullerutredningen måste redovisa fler alternativ: utan åtgär-
der, med åtgärder, med trafikökning (dels förväntad men även genererad av till-
kommande bebyggelse vid anslutande planområden).  

Bullerutredningen behöver även kompletteras med buller från andra bullerkällor än 
trafiken inom planområdet, som Hammaröleden, samt från omgivande verksamhe-
ter som t.ex. charkfabriken. 

Kommentar 

Bullerutredningen har kompletterats med hänsynstagande till scenarier 1 och 2 
med sina medförda hastigheter (fyra cirkulationsplatser respektive två cirkula-
tionsplatser och vägens hastighet 40 km/h respektive 50 km/h) samt med beaktande 
av tillkommande bebyggelse.. Kompletteringen beaktade också trafikbuller från 
Hammaröleden.  

När det gäller buller från omgivande verksamheter, bl.a. Konsums anläggningar, 
kommer detta att undersökas vidare i kommande detaljplanearbete. 
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Översvämningsrisk 

Länsstyrelsen anser att kommunen tydligt måste redovisa konsekvenser vid olika 
översvämningsscenarier. I en sådan redovisning bör det framgå vad kommunen av-
ser att vidta för åtgärder vid olika vattennivåer vad gäller undvikande av skador på 
byggnader och infrastruktur. Vidare bör redovisas hur samhällsservice, eventuell 
evakuering, framkomlighet för räddningstjänst, ambulanser, hemtjänst samt hur 
teknisk infrastruktur som VA-system, el och tele skall klaras vid en översväm-
ningssituation. En översvämnings tidsmässiga utsträckning bör finnas med i ana-
lysbilden. 

Kommentar 

Se kommentar ovan 

Geoteknik  

Stabilitetsförhållandena inom planområdet måste utredas ytterligare i den fortsatta 
planprocessen. Om exploateringen kräver restriktioner avseende geoteknik så skall 
dessa anges i detaljplanen. Väsentliga utredningar av betydelse för planens genom-
förbarhet kan inte skjutas upp till byggskedet. 

Kommentar 

Frågan kommer att beaktas i detaljplaneskedet. 

Skyddsavstånd 

Skyddsavstånd till omgivande verksamheter som t.ex. charkfabriken bör belysas i 
det fortsatta planarbetet. 

Kommentar 

Frågan kommer att beaktas i detaljplaneskedet.  

Luftföroreningar 

Länsstyrelsen gör bedömningen att frågan kring föroreningssituationen utmed 
Packhusgatan inte blir korrekt belyst med den modellberäkning som använts. Un-
der det fortsatta planarbetet bör en ny analys med faktiska data från Karlstads tätort 
genomföras för att visa att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Kommunen 
måste redovisa förslag på hur hälsoaspekterna av luftföroreningarna tas i beaktande 
i planen.  

Kommentar 

Luftföroreningsutredningen kommer att kompletteras och tydliggöras i detalj-
planarbetet. I övrigt se kommentar ovan under rubriken Luftföroreningar 

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsen bedömer att byggskedet av de föreslagna husen i Tullholmsviken kan 
utgöra en tillståndspliktig verksamhet enligt Natura 2000-bestämmelserna i 7 kap 
28 a § miljöbalken.  

Kommentar 

Frågan kommer att hanteras i detaljplaneskedet. 

Den kanal som enligt planprogrammet ska anläggas innebär en tillståndspliktig vat-
tenverksamhet. Samma sak gäller de bostadshus som enligt planförslaget delvis 
sträcker sig ut i Tullholmsviken. Dessa tillstånd ges av Miljödomstolen. 

Kommentar 

Kanalen utgår ur planprogrammet. Beträffande vattenverksamhet och andra nöd-
vändiga tillstånd som berör planläggning av området kommer detta att behandlas i 
detaljplaneskedet. 
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Övrigt 

Länsstyrelsen har inom åtgärdsprogrammet skyddsvärda träd inventerat de träd 
som finns inom det tänka planområdet. Träden har höga naturvärden och bör därför 
ges skyddsbestämmelser i planen. 

Kommentar:  

Frågan beaktas i detaljplaneskedet. 

Vägverket 
Vi ser det som angeläget att det fortsatta planarbetet närmare belyser hur de före-
slagna förändringarna utmed Packhusgatan påverkar den totala trafikbilden i Karl-
stad med omnejd (Hammarö).  

Kommentar 

Frågan behandlas inom ramen för det pågående arbetet med Karlstads trafikplan. 

Det är också angeläget att kollektivtrafikens behov beaktas vid gestaltning och de-
taljutformning av gaturummet.  

Kommentar 

Kollektivtrafikens krav kommer att beaktas vid gatuutformning i det fortsatta de-
taljplanearbetet. 

Vidare så förutsätts att planområdet i sin helhet utformas och planeras för att till-
godose antagna riktvärden för buller. Beroende på vad som framkommer i det fort-
satta arbetet kan vi i ett senare skede också komma att ha synpunkter på andra delar 
av trafiksystem som berörs av planområdet. 

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsen ovan (under rubriken Buller) 

Kommuner    
Hammarö kommun 
Packhusgatan utgör en av de få huvudinfarterna för den trafik som kommer från 
Hammarö och skall till Karlstads centrum. För busstrafiken Skoghall – Karlstad via 
Hammaröleden utgör Packhusgatan den enda infarten till Karlstads centrum och 
sjukhuset. Genomförande av programförslaget innebär att framkomligheten på 
Packhusgatan kommer att väsentligt försämras. Detta drabbar i högsta grad de som 
arbetspendlar varje dag i till Karlstads centrala delar men även de trafikanter som 
åker in för att utnyttja den handel och service som finns i centrum. Eftersom Pack-
husgatan utgör den naturliga infartsväg för såväl bil som busstrafik från Hammarö-
leden är det av största vikt att framkomligheten inte försämras ytterligare. Fram-
komligheten är en ju redan idag tidvis mycket dålig med långa bilköer på såväl 
Packhusgatan som Hammaröleden. 

Kommentar 

I samband med planprogrammet har en trafikanalys genomförts. Analysen har stu-
derat hur trafiksituationen längs Packhusgatan enligt scenario 1 och 2 (4 cirkula-
tionsplatser i scenario 1 respektive två cirkulationsplatser i scenario 2) kommer att 
förändras.   

Som en skutsats av trafikanalysen konstateras att framkomligheten på Packhusga-
tan i scenario 2 (2 cirkulationsplatser) inte kommer att försämras samt att den  
dessutom kan förbättras genom kapacitetshöjande åtgärder på Packhusgatan.  En 
annan åtgärd som skulle kunna minska köerna på Packhusgatan (vid korsningen 
med Tullhusgatan) är att öka antalet körfält för ”raktframkörande” på Packhusga-
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tan från ett till två. Dessa frågor kommer att studeras i kommande detaljplanearbe-
te. 

Härutöver kan påpekas att Hammarö är beroende av att trafiken till och från E18 
kan ske på ett smidigt och säkert sätt. Trafiken från framförallt Hammarös östra de-
lar ut mot E18 och vidare västerut går i stor utsträckning via Hammaröleden – 
Packhusgatan – Sjömansgatan. Programförslaget innebär att Packhusgatans – Sjö-
mansgatans funktion som förbindelselänk mellan Hammaröleden och E18 i väsent-
lig grad försämras eller nästan omöjliggörs. Detta medför i sin tur att en ny förbin-
delselänk återigen kan behöva lyftas fram. Denna trafiklänk skulle medföra att 
sjukhusets tillgänglighet markant skulle öka både från väster och öster. Dessutom 
skulle detta ge en positiv effekt med minskad trafik från Klaramotet (E18) till sjuk-
huset. 

Om boende i de bostadshus som planeras vid Tullholmsviken väster om Packhus-
gatan skulle klaga på störningar från biltrafiken, i det fall Packhusgatan i stor ut-
sträckning fortfarande skulle nyttjas som förbindelselänk mellan Hammaröleden 
och E18, kan det inte uteslutas att risk finns för att återgärder vidtas som försvårar 
eller omöjliggör gatan för genomfartstrafik, behovet av en fungerande trafiklänk 
mellan Hammaröleden och E18 är ytterst viktigt.    

Kommentar 

Förbindelselänk till E18 och andra lösningar som ligger utanför programområdet 
behandlas inte i detta program. När det gäller bullerstörning har bullerutredning-
ar tagits fram som visar att samhällets krav vad gäller buller troligtvis kan uppfyl-
las. 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden  
Planprogrammet som sänds ut på remiss är en samrådshandling. Samrådet är också 
ett tidigt samråd angående behovet av fortsatt miljöbedömning i kommande 
planarbete. 

Marknivån i området är lågt i förhållande till Vänern. Det innebär att vid höga vat-
tennivåer så finns det risk för översvämning. Förslaget är att inte ha bostäder i 
markplanet som planeras för garage och verksamheter. Bostäderna kommer då att 
ha en lägsta golvnivå som ligger över +47,1 m, dvs. den nivå Klimat- och sårbar-
hetsutredningen rekommenderar för bostäder med tanke på risken för framtida 
översvämningar. Det är den typ av lösning som man valde för detaljplanen gällan-
de området Bryggudden (Tyggårdsviken). En viktig fråga i ett område som kan 
drabbas av översvämningar är hur vatten- och avloppssystemet kommer att funge-
ra. Hur bedöms risken för läckage, bräddning av avloppsvatten, m.m.? Risken att 
dricksvatten kan förorenas? Kommer va-systemet att tekniskt utföras och anläggas 
på ett speciellt sätt med tanke på risken för höga vattennivåer? Detta gäller natur-
ligtvis även för el- och dataledningar m.m.  

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsen ovan (under rubriken Översvämningsrisk).   

Området som är utfyllt kan också medföra risk för sättningar.    

Med tanke på att området under ett antal år har fyllts ut med massor med bl.a. olika 
typer av avfall och använts som tippområde har en översiktlig markundersökning 
genomförts i planområdet. Dessutom har sedimentprover tagits i Tullholmsviken. 
Resultaten visar på relativt låga halter i området. Markförorening handläggs enligt 
miljöbalken och tillsynsmyndighet är miljönämnden.  
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Kommentar 

Frågan kommer att beaktas i det kommande detaljplanarbetet 

Enligt planprogrammet är avsikten bl. a. att uppföra bostäder längs Tullholmsvi-
ken.  En trafikbullerberäkning som gjorts visar att ljudnivån överskrider riktvärde-
na utomhus vid fasad för bostadshusen sydväst om Packhusgatan. Åtgärder behö-
ver vidtas som minskar bullerstörningarna från Packhusgatan. Ett av förslagen är 
att placera bostadsbebyggelsen ställda med gaveln mot gatan. Andra föreslagna åt-
gärder är sänkt hastighet på Packhusgatan och att använda s.k. tyst asfalt, en be-
läggning som dämpar ljudnivån från däcken. I ABAKO:s planutredning bedöms att 
vissa bullerdämpande åtgärder mot Hammaröleden kan bli aktuella. Bullerutred-
ningen behöver kompletteras med hänsyn tagen till trafiken på Hammaröleden men 
också vad exploateringen vid Varvet och Bryggudden innebär för trafikbullret. 
Förutom att redovisa bullersituationen med bullerkartor bör man också redovisa 
ljudnivåerna som siffervärden vid bebyggelsen där riktvärdena kan komma att 
överskridas, före och efter åtgärd och vid olika hastigheter (skyltade).      

Kommentar 

Bullerutredningen har kompletterats med hänsynstagande till olika hastigheter på 
Packhusgatan (40 km/h respektive 50 km/h) och trafikbuller från Hammaröleden. 
Denna utredning redovisar bara bullerkartor men en detaljerad redovisning av sif-
fervärden för buller (vid fasad) kommer att göras i samband med utformning av 
Packhusgatan och gestaltning av bostadsbebyggelsen i detaljplaneskedet.  

För att sänka ljudnivån för planerad bebyggelse utmed Tullholmsviken är förslaget 
en ljuddämpande vägbeläggning på Packhusgatan. Hur effektiv vägbeläggningen 
blir ur bullersynpunkt kan diskuteras om hastighetsgränsen på gatan blir lågt satt. 
Det är i högre hastigheter som däcksljudet dominerar och där s.k. tyst asfalt får ef-
fekt på trafikbullret. 

Kommentar 

Bullerfrågan kommer att studeras närmare i detaljplaneskedet. 

En trafikanalys har utförts med anledning av exploateringen i kv. Kanoten. Med 
hjälp av olika simuleringar har konsekvenserna studerats. Utredningen visar att 
som en följd av förändringen i området kan en del av den totala trafiken, uppskatt-
ningsvis mellan 1300 till 2000 fordon per dygn, välja att färdas via Hamngatan och 
Strandvägen. För att undvika en sådan situation krävs enligt trafikanalysen någon 
form av kapacitetshöjande åtgärder. 

Kommentar 

Se kommentar till Hammarö kommuns yttrande ovan. 

I närområdet kommer ytterligare exploatering att ske. Är det förändringar som tra-
fikanalysen tar hänsyn till?  

Kommentar 

Utredningen har inte tagit hänsyn till sådana planerade exploateringar.. 

Luftberäkningar har gjorts på två punkter utmed Packhusgatan. Resultaten visar att 
man vid planerad bebyggelse kommer att få halter av luftföroreningar som ligger 
under gällande miljökvalitetsnormer. Man får ett överskridande av utvärderings-
tröskeln vilket innebär att man behöver övervaka luftsituationen med mätningar. 
Inom miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” gäller från 2010 ett delmål beträffande partik-
lar och kvävedioxid. Det nationella målet är samma som det lokal målet. För kvä-
vedioxid och partiklar PM10 kommer detta att överskridas.  

Underlaget för gjorda beräkningar i beräkningsmodellen SIMAIR som t ex trafik- 
och gaturumsinformationen, bör redovisas.  
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Sannolikt kommer fordonsparken att ändras mot bränslesnålare fordon och använ-
dandet av andra typer av bränslen som innebär mindre utsläpp av luftföroreningar 
och utsläpp som har påverkan på klimatet. Detta är en typ av frågor som kan få be-
tydelse för luftsituationen och som bör kommenteras.  

Kommentar 

Ytterligare utredningar om luftföroreningar kommer att ske i kommande detalj-
planarbete när bl a gaturummets utformning mm kommer att studeras.  

I kommunen har påbörjats ett arbete med en trafikplan som inte har kommenterats i 
planprogrammet. Den ska utgöra underlag för åtgärder i det befintliga trafiksyste-
met kopplat till stadens utbyggnad de närmaste åren som t ex Västkust, Inre Hamn 
och Sommaro.     
Kommentar:  
Trafikplanearbetet har ännu inte kommit så långt att några åtgärder beträffande 
trafiken på Packhusgatan föreslagits. 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
I dessa sammanhang ligger barn- och ungdomsförvaltningens intresse i att ett tillse 
att barns och ungdomars behov av förskola och skola kan realiseras på ett tillfreds-
ställande sätt inom planområdet, men också att barns och ungdomars intressen i öv-
rigt kan tillgodoses. 

Det förslag som redovisas innebär att såväl nya bostäder, knappt 400 lägenheter, 
men också att nya arbetsplatser tillkommer inom planområdet. Centralt inom plan-
området finns en förskola eller skola planerad. I barn- och ungdomsförvaltningens 
yttrande över detaljplan för Tyggårdsviken (Dnr BUN-2006-1070) lyfts behovet av 
såväl förskola som skola. Detta planerade bostadsbyggandet i aktuell del av Karl-
stad är omfattande och i yttrande över Tyggårdsviken är bedömningen att det är  
tveksamt om det räcker med en förskola/skola, och det nämns att det sannolikt även 
behövs en skolenhet, eller förskola/skola. Med ytterliggare 400 nya bostäder kan i 
princip fastställas att en skolenhet blir en nödvändighet för att klara av att tillgodo-
se behovet av förskola och skola för barn inom de aktuella områdena. Naturligtvis 
är det i detta tidiga skede svårt att mer exakt bedöma hur stora behoven är. Det tor-
de dock inte understiga två förskolor och en förskola/skola, som kan svara upp mot 
svängningarna i antal förskolebarn respektive skolbarn över tid. 

Eftersom området redan idag hyser att stort antal arbetsplatser och eftersom det 
finns föräldrar som kan se fördelar med att ha sina barn på en förskola nära arbets-
platsen, istället för i närheten av bostäder, och med tanken på att antalet barn i för-
skoleåldern och i de yngre skolåren ökar relativt kraftigt enligt prognoserna, så be-
döms risken för att det skulle skapas ett överskott av förskole- och skollokaler i 
området som minimal. 

Kommentar 

Inom programområdet, mitt i kvarteret Kanoten, har planprogrammet förslagit ett 
område för skola/förskola och park. Utformnings- och kapacitetsfrågor för sko-
la/förskola kommer att behandlas i det fortsatta detaljplanarbetet. 

När det gäller lek och rekreation finns inom den förslagna tomten för en förskola 
eller skola en del grönytor. Barn- och ungdomsförvaltningen menar att det i den 
kommande planprocessen bör utredas hur detta område bäst utnyttjas för lek i sam-
band med vistelse på förskola eller skola, men också hur detta område på kvällar 
och helger, kan erbjuda en meningsfull lek- och rekreationsmiljö. Rent generellt är 
det viktigt att det i det fortsatta arbetet finns en tydlig idé eller vision om hur områ-
det kan utformas för att tillgodose barn och ungdomars behov av en säker och me-
ningsfull fritid. Det finns till exempel forskningsresultat som visar på vikten av att 
beakta och successivt förbättra barns möjligheter att på egen hand kunna röra sig 
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mellan de olika vardagsmiljöer de vistas i (skola, hem, lekmiljöer etc.). Detta var 
ytterligare en aspekt som barn- och ungdomsförvaltningen lyfte i samband med ytt-
rande över detaljplan för Tyggårdsviken, enligt barn- och ungdomsförvaltningens 
bedömning, måste ses i ett sammanhang, så blir med tanke på Inre hamn, Pråmka-
nalen och en eventuellt grävd kanal mellan Tullholmsviken och Inre hamn, frågan 
om hur det skapas säkra vägar, stråk och övergångar för barn- och ungdomar än 
mer betydelsefull.  

Kommentar 

Påpekade frågor (trygghet, säkerhet, lek- och rekreationsmöjligheter, trivsel och 
stadsmiljö) kommer att särskild behandlas i detaljplaneskedet. 

Teknik- och fastighetsnämnden 
Planprogrammets vägledande huvudsakliga inriktning utgör goda förutsättningar 
för en framgångsrik planprocess som går närmare in i detaljer och genomförande-
frågor. Förvaltningen anser att programmet därför bör hålla sig på en övergripande 
nivå och inte fördjupa sig i sådant som behandlas i detaljplaner och deras genomfö-
rande. 

Förvaltningen ser i det skick programmet remitterats onödigt styrande detaljer i 
programmet som bör utelämnas till senare skeden och respektive huvudmän att av-
göra. Vidare saknas vissa övergripande beslutsunderlag och konsekvensanalyser 
avseende programmets gestaltning och generella riktlinjer för infrastrukturens ut-
formning. 

Förvaltningen uppskattar om framtida planprogram fortsättningsvis ges möjlighet 
att justeras och stämmas av inom den projektgrupp som ansvarar för programmets 
innehåll innan de skickas ut på remiss för att förhindra skriftväxling inom de kom-
munala förvaltningarna. 

Kommentar 

Planutredningen som ligger till grund för planprogrammet har utformats i en för-
valtningssammansatt projektgrupp med deltagande av bl.a. Miljöförvaltningen, 
Räddningstjänsten Karlstadsregion och Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Förvaltningen vill uppmärksamma att följande punkter/frågeställningar behöver en 
fördjupad studie och analys innan programmet, enligt förvaltningens mening, är 
moget för utställning: 

1. Packhusgatans funktion och generella utformning 

2. Konsekvenser med eventuella broar och kanalers tillkomst bör studeras noggrant 
innan de anges i programmet 

3. Trafikanalysen bör kompletteras och fördjupas ytterligare 

4. Områdets grundförhållanden, samt byggnader och infrastrukturs grundläggning 
och byggnader läggning 

5. Planprogrammet bör innan utställning kompletteras med fördjupad analys och 
konsekvensbeskrivning för områdets exploatering ur ett perspektiv med höga vat-
tennivåer 

Kommentarer:  

Planprogrammet kommer inte att ställas ut, utan tas upp i stadsbyggnadsnämnden 
för att godkänns som grund för det fortsatta detaljplanearbetet. 

1. Packhusgatan kommer att fungera som en stadsgata med hänsynstagande 
till trafiksituationen på omkringliggande gator (Sjömansgatan och Tull-
husgatan) genom exempelvis kapacitetshöjande åtgärder. Utformning av 
Packhusgatan behandlas i detaljplanearbetet.   

2. Kanalen med broar utgår ur planprogrammet.  
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3. Se kommentarer till yttrande av Hammarö kommun och Länsstyrelsen 

4. Grundförhållanden i området kommer att utredas vidare i det fortsatta de-
taljplanearbetet 

5. En översvämningsanalys har gjorts i samråd med projektgruppen. Se vida-
re kommentarer till länsstyrelsens yttrande. 

Karlstads elnät AB 
Vi har både 130 kv. samt flera viktiga 10 kv. Kablar i området. Stora delar av den 
planerade byggnationen hamnar över vår kablar och stationer, ledningsrätter bör 
göras på det som är möjligt. Speciellt viktigt är det med en ledningsrätt på 130kv 
kabeln på grund av att omläggning skulle bli dyr och komplicerad. Kostnader för 
omläggning, flyttning av kablar och stationer skall bekostas av exploatören.  

För att säkerställa elförsörjningen vid en eventuell översvämningssituation så bör 
alla nya el-anläggningar byggas med hänsyn till en sådan. 

Kommentar 

Frågan kommer att beaktas i det kommande detaljplanearbetet. 

Hamnmyndigheten 
Från sjöfartssynpunkt ingen erinran mot presenterat förslag till planprogram för 
Kv. Kanoten m.fl. 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Översvämningsproblematik 
Till programmet finns ett flertal utredningar med syfte att belysa kv. Kanotens 
lämplighet för den planerade markanvändningen. I programmet konstateras att en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska genomföras i det senare detaljplanearbetet 
som särskilt ska beakta mark- och luftföroreningar, trafikbuller och risk för över-
svämning. Identifierade problemområden för kv. Kanoten, med undantag för över-
svämningsproblematiken, behandlas dock förhållandevis grundligt redan i planpro-
grammet genom separata utredningar. 

Översvämningsproblematiken behandlas mer övergripande och schablonmässigt i 
programmet och sammanfattas med en principlösning som bygger på att området 
utformas med garage eller motsvarande under byggnaderna. Byggprincipen genere-
rar upphöjda gårdar och bostadsplan över gatunivå vilka således skyddas mot över-
svämning. En därtill något förhöjd första markvåning skapar ytterligare buffert mot 
högt vattenstånd. 

Räddningstjänsten anser att översvämningsproblematiken med dess konsekvenser 
för kv. Kanoten bör belysas mer grundligt redan i programskedet för att klarlägga 
områdets lämplighet för den planerade verksamheten med bl. a 350 lägenheter. En 
mycket viktig problemställning som utlämnas är planområdets användbarhet även 
under perioder av högt vattenstånd. Genom att förlägga våningsplanens lägsta höjd 
över markytan på en viss nivå säkerställs förvisso att det inte blir översvämning 
inne i lägenheterna, dock säger det inget om planområdets robusthet och vilka möj-
ligheter det finns att bo kvar och verka i området vid högt vattenstånd. Vid vilka 
vattenstånd kommer VA-system och andra viktiga försörjningssystem påverkas 
allvarligt med resultat att det blir ohållbart att bo kvar? Hur kommer tillgänglighe-
ten till och från programområdet att påverkas? Dessa och ytterligare problemställ-
ningar måste belysas för att kartlägga de reella effekterna av högt vattenstånd under 
en längre tidsperiod eftersom en normalisering från högt vattenstånd i Vänern är ett 
i tid utdraget förlopp. Troligen kommer en sådan kartläggning visa på allvarliga 
konsekvenser vid betydligt lägre vattenstånd än redovisad nivå på lägsta golvnivå 
enligt den planerade byggprincipen ovan. 
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Översvämningsproblematiken är inte isolerad till dem som bor i de lägsta vånings-
planen utan måste ses som ett problem för alla som är verksamma i området, men 
med särskild fokus på samtliga boende. En tydligare analys av vilka konsekvenser 
programområdet kommer att utsättas för vid olika vattenstånd, ställt i relation till 
de kostnader och ansträngningar som kommer att krävas för att säkerställa områ-
dets duglighet, behöver genomföras innan kv. Kanotens lämplighet för planerad 
användning kan avgöras. 

Kommentar 

En översvämningsanalys har gjorts i samråd med projektgruppen. Se vidare kom-
mentarer till länsstyrelsens yttrande. 

Yttranden från övriga 
SkanovaAccess AB 
Det föreslagna planprogrammet är omfattande och kommer att ha en stor påverkan 
på Skanovas infrastruktur i området. Kablar längs Lagergrens gata och Packhusga-
tan kommer att behöva flyttas vid ombyggnaden av Packhusgatan. Kablar från Ka-
nikenäsbanken till Lagergrens gata 7 kommer att behöva skyddas av ledningsrätt 
eller flyttas på exploatörens bekostnad liksom troligen kablar längs med Kanike-
näsbanken. Hänsyn till befintliga ledningar bör tas vid placering av bron över Inre 
Hamn. Den föreslagna kanalen mellan Inre Hamn och Tullholmsviken kommer att 
skära som en kniv igenom infrastrukturen och innebära problem vid försörjningen 
av den planerade byggnationen längs med Hammaröleden och Yttre Hamnen (var-
vet) liksom vid flyttning av befintliga ledningar. Det kommer att bli viktigt att ut-
förda exploateringar sker i ”rätt” ordning. Man bör till exempel inte bygga ut Yttre 
Hamn innan man bygger kanalen om den nu skall/kan byggas.  

Samverkan mellan kommunen, berörda exploatörer och infrastrukturbyggarna 
kommer att bli väldigt viktig för att hålla nere flyttningskostnaderna och kostna-
derna för utbyggnad av infrastrukturen. 

Kommentar: 

Den föreslagna kanalen utgår ur programmet. Övriga frågor kommer att beaktas i 
det fortsatta detaljplanearbetet. 

Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening 
Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening har granskat förslaget till planpro-
gram för Kvarteret Kanoten och har följande synpunkter och förslag. 

Sid 11 - Beskrivning av området, nuläget - Natur 

I underrubriken natur har endast landmark beskrivits, den del som utgörs av vatten 
är också natur och denna del saknar beskrivning. Planen föreslår en betydande på-
verkan på strandmiljön med byggnader dels i och över vatten och strand, dels före-
slås möjlighet till utökad båttrafik som vi tror kommer att öka påverkan på vatten-
miljön i och närmast anslutande till Tullholmsviken.  

Kommentar 

Programbeskrivningen kompletteras med ny rubrik om vattenområde, där den fö-
reslagna exploateringens påverkan på vattenområdet behandlas. 

Vi känner inte till fiskförekomsten i nuvarande Tullholmsviken före utfyllnaderna 
på 60-talet, däremot vet vi att delar av nuvarande botten- och strandnära vattenmil-
jö är gynnsam för fiskförekomsten i viken. I Tullholmsvikens norra grunda vatten 
med vegetation, leker fisken Faren. Faren var till år 2005 en rödlistad fiskart, inför 
efterkommande rödlista för 2005-2010, har den bedömts som livskraftig och utgått 
ur listan. Det föreligger dock skäl till försiktighet när fiskens lekområden berörs, 
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eftersom fiskarternas lekområden utgör själva kärnan för fiskartens förekomst inom 
ett större vattenområde.  

En älvfåra och dess mynning ligger i nära anslutning till programområdet, i dessa 
passerar varje år vandrande fiskarter. Det handlar t.ex. om lax och öring, t.ex. Klar-
älvslax, den starkt hotade Gullspångslaxen samt den missgynnade arten flodnejon-
öga, även den vanliga fiskarten nors m.fl. andra, är fiskarter som passerar in i Klar-
älven vid dess mynningar. Det kan inte uteslutas att dessa delar av vattnet kommer 
påverkas av ett genomförande av programförslaget. 

Kommentar 

I samband med planprogrammet har en MKB utförts vilket pekar på att exploate-
ring av strandkanten och dess grunda strandområden påverkar lokalt biotopen i 
och vid strandkanten och kan bland annat medföra en begränsad påverkan på re-
produktionsmöjligheterna för abborre och gädda. Konsekvenser på biotopen be-
döms dock bli små under förutsättning att strandzonen med dess vassvegetation 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Detta kommer att beaktas vid utform-
ningen av detaljplan för området. 

Sid 16 - Konsekvenser av planförslaget - behovsbedömning 

Till miljökonsekvensbeskrivningen finns det även skäl att behandla aspekter som 
hur biologiskt liv i Tullholmens vatten påverkas av programförslaget t.ex. för livs-
miljöerna för förekommande fiskarter och vandrande fiskarter. Det är också viktigt 
att inte bara behandla programområdet inom dess gränser, eftersom förslaget i sin 
helhet kan få betydande påverkan på miljön, inte minst i vattnet och på dess botten, 
såväl i Tullholmsviken i sin helhet som i mynningarna till Vänern och älvfårorna 
till Klarälven. 

Kommentar 

Eftersom området idag trafikeras av fritidsbåtar, bland annat till och från den be-
fintliga småbåtshamnen i Mariebergsviken och Kanotklubben, bedöms inte genom-
förandet av planprogrammet medföra någon betydande ökning av båttrafiken i 
Klarälvens mynning. Frågan kommer dock att behandlas i det kommande detalj-
planearbetet. 

Sid 16 - Miljökvalitetsmål 

Miljömål 8 - Levande sjöar och vattendrag, samt i viss grad miljömål 16 (ni skriver 
15 i texten) - Ett rikt växt- och djurliv, har inte bedömts som relevanta för planpro-
grammet. Ska dessa uteslutas bör skälet till varför de inte är relevanta beskrivas.  

Kommentar 

Texten justeras. I övrigt se kommentaren ovan. 

S 19 – Konsekvenser för mark och natur 

Det är svårt att förstå uttrycket att ”Tullholmsviken med sina naturvärden kommer i 
viss utsträckning att bevaras.”. Föreningen uppskattar att försiktighet med arbeten i 
vatten och påverkan av botten kommer iakttas. Dock kan det antas att det omfat-
tande bryggsystemet, kanalen och kommande boende samt båttrafiken under som-
martid, förändrar strömmar och ger behov av muddring, vassröjning o.s.v. Natur-
värden kopplade till vatten har ofta stranden eller den strandnära botten som den 
viktigaste av flera biotopbehov i sin livsmiljö. Störningar av ovanstående slag samt 
ständig rörelse ovan vattenytan förändrar sannolikt förekomsten av naturvärden i 
strandzonen. 

Förslag till kompensation för minskad livsmiljö för fisk och annat vattenbundet bi-
ologiskt liv i Tullholmsviken 
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Vid anläggandet av bebyggelse och tillgängliggörandet av vattenområdet för ett 
större utbud av båttrafik, är det av yttersta vikt att älvmynningen och älvfåran får 
behålla möjligheter att hysa fisk och inte minst passeras av fisk med förekomst av 
gynnsamma miljöer ur fiskens synpunkt.  

Med anledning av lekområdet för fiskarten Faren bedömer fiskevårdsområdesföre-
ningen att det med sakkunniga fiskevårdskonsulter kan skapas en alternativ plats 
inom viken, som lekplats för fisken Faren. Detta eftersom den plats de idag leker 
på sedan tidigare utgörs av fyllnadsmassor med påväxt av vattenvegetation.  

Eftersom det kan förväntas att ett större bottenområde kommer bli starkt påverkat 
av båttrafik genom muddringar och tätare båttrafik, blir fisken hänvisad till en 
mindre del av viken. Det är därför skäl att förstärka livsmiljöerna för fisken där 
plats inom viken återstår. Det är också viktigt att en sådan plats sedan bevaras inom 
viken. Det kan t.ex. göras med placering av så kallade vasar, en bottenfast ”livsmil-
jöstation”, inom vilken småfisk och vattenlevande nyttoorganismer frodas.  

Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening skulle också uppskatta att det även i 
framtiden finns möjlighet att bedriva fiske från strand och vatten och att tillgäng-
ligheten för detta tillgodogörs inom delar av de vattennära områdena i programför-
slaget. 

Kommentar 

Frågan kommer att behandlas inom kommande detaljplanearbete. 

Vänerkajak 
Att täppa till öppningar mot vattnen för mycket runt om i Karlstad är ingen bra idé. 
Allmänheten måste kunna, oavsett vattenfarkost, enkelt ta sig ner till och ut på 
vattnet. Ett förslag, framtaget av en Göteborgsfirma, till byggnation vid Tull-
holmsviken väcker en och annan tanke. 

En stor kontorslänga är föreslagen i den östra delen av viken. Denna spolierar ef-
fektivt det trivsamma och fina grönområdet som bl.a. Karlstads Paddlarklubb för 
närvarande disponerar för sin verksamhet. 

Kommentar 

Planutredningen som har gjorts av ABAKO AB illustrerar hur programområdet 
kan gestaltas. Utformning av bl.a. tillgänglighet och kontakt med vattnet kommer 
att behandlas i detaljplanarbetet.   

En föreslagen tänkt kanal som förbinder Tullholmsviken med inloppet till Inre 
hamn är spännande och bör förverkligas. Förmodligen är det lättgrävd sandmark. 
Denna förbindelse skapar en möjlighet för småbåtsägare, turbåtar och kanotister att 
ta sig runt Karlstad inomskärs på helt skyddat vatten.  

Den föreslagna vattennära bostadsbebyggelsen stänger helt till den nu trevliga 
gång- och cykelvägen som löper relativt nära stranden. Låt detta grönområde förbli 
ett grönområde genom att plantera mer träd och buskar, placera ut parksoffor osv. 
Även en förskjutning av strandlinjen utåt i vattnet kan skapa en fin strandprome-
nad, detta om strandlinjen markeras tydligt och vassen helt elimineras. Tull-
holmsviken är ju mycket grund. 

 

Kommentar 

Utformningen av bostadsbebyggelsen längs Tullholmsviken föreslås vara luftigt 
med något lägre byggnader som öppnar sig mot Tullholmsviken så att kontakten 
mellan gc-vägen längs Packhusgatan och vattnet behålls.  
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Planprogrammets pekar på vikten av att behålla gångstråk längs strandlinjen ge-
nom/mellan byggnader på ett sådant sätt att allmänheten kan använda dessa obe-
hindrat. 

Ytterligare synpunkter på kontorsbebyggelsen i öster: 

Precis som fotbollsspelare behöver en stor gräsyta att spela på, behöver kanotister i 
bl. a. kanotskola en större yta för att träna att behärska sin kanot. Denna vattenyta 
bör i görligaste mån vara fri från bl.a. störande motorbåtstrafik. Tullholmsviken 
passar därför förträffligt för kanotister och bör därför kvarstå som en lugn "ka-
notoas".  

Visst, möjligheten att nå vattnet kanske kommer att kvarstå, men "livsrummet" 
minskar och trängseln ökar. Vi behöver ett visst "livsrum" för att trivas och med 
god behållning vistas i. En slags mänsklig marginal eller utrymme. Och då får inte 
bebyggelsen förtätas alltför mycket. Vattenstaden Karlstad bör leva upp till sitt epi-
tet "vattenstaden" med lättillgänglighet till vattnet för alla kategorier, både invånare 
och besökare. 

Kommentar 

Intresset att åstadkomma fler attraktiva bostäder centralt i Karlstad måste vägas 
mot intresset att behålla stora fria vattenytor. Sannolikt kan båda intressen samsas 
i detta område. 

Paddlarklubbens bryggor och kringliggande grönområde används dessutom av tu-
ristpaddlare för landstigning/isättning av kanoter. Ett mycket bra ställe att star-
ta/avsluta en tur, antingen uppför älven, in i Klarälvsdeltat olika älvgrenar eller ut 
mot Tynäs och Vänerskärgården. 

Kommentar 

Placering och utformning av bryggor och dylikt kommer att hanteras i samråd med 
Paddlarklubben i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Värmlandstrafik AB 
I planprogrammets syfte bör punkten som lyder ”att utreda övergripande vägnät 
samt gång- och cykelvägar” kompletteras med ett som lyder: ”att utreda och utfor-
ma förslag som leder till en väsentligt förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik” 
Detta syfte ske ses mot bakgrund av att Värmlandstrafik fr.o.m. augusti 2010 avser 
att starta ett nytt trafiksystem för trafikförsörjning till/från Hammarö. En beskriv-
ning av systemet bifogas. Vidare bör det ses mot bakgrund av nationella satsningar 
som pågår för att långtsiktigt fördubbla det kollektiva resandet. 

Innebörden av ovan nämnda trafikutbyggnad, system 900, är att Packhusga-
tan/Sjömansgatan kommer att trafikeras med ett fordon i vardera riktningen var 
10:e minut, 06.00 till 24.00, måndag – fredag, och ungefär halva frekvensen under 
ca 12 timmar lördag – söndag. Detta innebär att området får en mycket god trafik-
försörjning till/från centrum Karlstad/Hammarö med fordon som har full använd-
barhet för funktionshindrade. Utöver detta har området en god försörjning även på 
Tullhusgatan, genom kommunens tätortstrafik.  

I samråd med Värmlandstrafik har Vägverket beställt en utredning om kollektivtra-
fikens framkomlighet på Hammaröleden. Hela systemet in mot Karlstads centrum 
behöver dock studeras med samma utgångspunkt, varför i detta sammanhang kors-
ningarna Vågmästarbron mot Tullhusgatan, liksom Packhusgatans utformning mås-
te öppnas för hänsyn till målet om förbättrad framkomlighet för en utbyggd kollek-
tivtrafik.  

Vi saknar tydligt mål för trafikdelarna i planprogrammet. Syftet svarar på frågan 
om vad som ska utredas, men inte på frågan om vad som ska uppnås som följd av 
den planerade förändringen. Det mål som nämns i dokumentet, nämns i förbigåen-
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de i löpande text som ”målet är att tillvarata områdets speciella kvaliteter, bl.a. dess 
närhet till Karlstads centrum och bebyggelsens kontakt med vatten”. Mot detta har 
Värmlandstrafik inget att invända. Därutöver redovisas Riksdagens miljökvalitets-
mål, i delar dessa är relevanta. Alla trafikdiskussioner utgår från hur biltrafikens 
framkomlighet sak kunna klaras. I målbilden nämns inte kollektivtrafik över hu-
vudtaget. 

Värmlandstrafik efterlyser en tydlig ambition i trafikfrågor från Stadsbyggnadsför-
valtningens sida. En sådan ambition skulle t.ex. kunna uttryckas som ett tydligt mål 
om ökad framkomlighet för kollektivtrafiken som ett medel att minska det totala 
trafikarbetet och öka trafiksäkerheten. 

Kommentar 

Trafikanalysen har tagit hänsyn till olika slag av fordon bl.a. kollektivtrafiken. I 
övrigt se kommentaren till Vägverkets yttrande ovan.  

En annan tydlig ambitionshöjning skulle kunna vara att prioritera trafikslagen som 
riktlinjer för utformning av trafikmiljön. Ur Värmlandstrafiks synvinkel framstår 
en självklar prioritering på följande sätt: 

• Fotgängare och cyklister 

• Kollektivtrafik 

• Övrig nyttotrafik inklusive taxi 

• Biltrafik 

• MC och moped 

Det finns säkert andra uppfattningar om hur prioriteringen skulle kunna se ur innan 
man ritar gatu- och GC miljöer, men det saknas ett ställningstagande från förvalt-
ningen för att skapa tydlighet i den politiska diskussion som föregår fastställande 
av planen. 

Kommentar 

Detta är inte frågor som behandlas inom detta program, utom i det pågående arbe-
tet med trafikplan för Karlstad. 

Ur kollektivtrafikens synvinkel är rondeller tveksamma. Åtminstone bör man stu-
dera lösningar som bättre tillgodoser kollektivtrafikens behov. Tydlig hållplatslä-
gen måste finnas på bägge sidor om Packhusgatan. Hållplatserna skall vara an-
vändbara för funktionshindrade (rörelse, hörsel, syn) och utformade för 18 meter 
fordon. Vi är tveksamma till behovet och nyttan av kollektivtrafik inne i området. 

Kommentar 

Utformning av cirkulationsplatser kommer att göras med hänsynstagande till kol-
lektivtrafikens behov. När det gäller utformning, placering och antal hållplaster 
kommer det att henteras i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Det vore olyckligt om kommunens planprogram i en så väsentlig del av staden som 
denna, skulle stå utan ambitioner i detta avseende. Lika olyckligt skulle det vara 
om Karlstads kommun och Värmlandstrafik AB skulle vara oeniga i så viktig fråga 
för stadens fortsatta utveckling. 

 

Kommentar 

Kommunens ambitioner vad gäller kollektivtrafik uttrycks bl.a. i transportstrategin 
och behandlas i det pågående arbetet med trafikplan för Karlstad. 
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Karolinen fastigeter AB 
Karolinen fastigheter AB har inga erinringar mot det föreslagna programmet. Vi 
uppfattar det som en bra grund att arbeta vidare från. Vi förutsätter att vi kommer 
att ha möjlighet att påverka slutlig fastighetsbildning och byggnadsutformning se-
nare i processen. 

Kommentar:  

Fastighetsägare inom området kommer att vara delaktiga i det kommande detalj-
planearbetet. 

Karlstads paddlarklubb 
För det första vill vi nämna att vi rent generellt sett ser positivt på programmet och 
den utveckling som det vid en realisering skulle innebära för stadsdelen. Det abso-
lut viktigaste för Karlstads Paddlarklubb är att bibehålla en lokalisering vid Tull-
holmsviken. De problem som vi har idag är främst förknippade med småbåtstrafik 
och den obefintliga respekten för hastighetsbegränsningen 5 knop. Detta problem 
är dock svårt att komma till rätta med och förtar inte fördelarna med det läge vi har. 
Och frågan är om läget är väsentligt bättre i detta avseende någon annanstans längs 
älven.  

Om verksamheten kan vara kvar på samma plats, men i nya lokaler (exempelvis i 
bottenvåningen i en ny fastighet på befintlig tomt) måste vi få en försäkran om 
ekonomisk kompensation från kommunen för att klara den ökning av lokalkostna-
derna en sådan lösning med all säkerhet för med sig. Nya lokaler bör vara större än 
de nuvarande. Behovet av ytterligare ytor är stort redan idag. Kanothuset är i dag 
fullt och containers används för förvaring av kanoter som används dagligen. Styr-
kesträningsdelen och utrymmet för paddelmaskiner mm i klubbhuset är även de för 
små. 

Om ett nytt läge i Tullholmsviken för föreningens lokaler blir aktuellt, exempelvis 
för att minska störningarna från den småbåtstrafik som kommer att trafikera den 
planerade kanalen mellan Tullholmsviken och Inre hamn, måste som nämnts i för-
sta punkten ovan, Karlstads Paddlarklubb vara försäkrade om ekonomisk kompen-
sation för att klara en ökad lokalkostnad. 

Kommentar 

Paddlarklubben kommer att kunna vara kvar i området vid Tullholmsviken. Ut-
formning och behov av ytterligare ytor och lokaler för klubben får hanteras i det 
fortsatta detaljplanearbetet och tillsammans med anda förvaltningar i kommunen. 

Den planerade kanalen utgår ur programmet. 

Oavsett läge måste en rejäl brygga kunna anläggas med plats för 1-2 ”plock-
/följebåtar” och bryggan/bryggorna ska vara anpassad för och ha god plats för 
iläggning av kanoter. 

Ett visst antal p-platser (lika många som idag) måste finnas tillgängliga vid loka-
lerna (bland annat för lastning och lossning av kanoter), oavsett läget för förening-
en.    

Kommentar 

Se ovan. 

Konsum Värmland 
Konsum Värmland äger fastigheten Tullholmssågen 4 som till mindre del ingår i 
området utgörande rubricerat planförslag. På den del av fastigheten som ligger 
inom planområdet har vi idag en kontorsfastighet, parkering samt in- och utfart. I 
direkt anslutning till planområdet äger vi ca 30 000 m2 mark med produktionsan-
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läggning för bageri och chark, kyl- och frysrum, lager och distributionscentral för 
företagets ca 80 butiker och stormarknader. På området finns ca 500 arbetstillfällen 
för egen personal och anlitade entreprenörer. 

Vi vill uttrycka följande synpunkter om planprogrammet för Kv. Kanoten m.fl. 

Problemområde 1- trafik med tunga fordon 

Vi anser att det föreslagna antalet rondeller utefter Packhusgatan riskerar att med-
föra stora problem för de tunga fordon som idag betjänar vårt område. Varje dag 
har vi 244 fordonsrörelser med tunga lastbilar till och från området, drygt 70 % av 
dessa går utmed Packhusgatan. Fler och fler av dessa fordon drar släp vilket gör 
dem 24 m långa, dessutom blir höjden på karossen allt högre vilket gör det omöj-
ligt att ta sig till eller från området annan väg än via Hammaröleden/Packhusgatan 
då järnvägsundergångarna vid de alternativa vägarna är för låga. 

Att göra utfarten från Tullholmssågen mot den föreslagna rondellen (nr 1 från NV) 
ser vi inte som ett alternativ då trafiksituationen inne på vårt område skulle bli 
ohållbar. Möjligheten att dra utfarten till rondell 2 mot Lagergrensgatan, ser vi 
dock som möjlig och kanske till och med en fördel jämfört med nuvarande utfart 
mitt emellan de två västra rondellförslagen. För att detta skall vara genomförbart 
krävs dock att utfarten dras om över den mark i kv. Viken 2:1 som planförslaget 
redovisar som byggnad för nya verksamheter/kontor. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltning har på grund av framkomligheten på Packhusgatan 
kommit fram till att scenario 2 (två cirkulationsplatser) ska ligga till grund för de-
taljplan för området. Detta innebär att närmaste cirkulationsplats till Konsums an-
läggningar kan bli vid Lagergrensgatan. Utformning av Konsums utfart kommer 
att behandlas i detaljplanearbetet.    

Problem område 2 - lukt och buller nära bostadsbebyggelse 

I planförslaget redovisas 8 flerbostadshus sydväst om Packhusgatan i Kv. Viken 
2:1. Den huskropp som ligger närmast Kv. Tullholmssågen ligger ca 150 m över 
öppet vatten från frysrum och omlastningsuppställningsplaner. Ett stort antal frys- 
och kylaggregat är i gång inom området dygnet runt, året runt, dessutom kommer 
och går många fordon som omlastar kyl- och frysvaror alla tider på dygnet. Dessa 
står ofta uppställda nattetid med kylkompressorer igång. Detta innebär naturligtvis 
visst buller som kan komma att störa nattsömnen för de boende som hamnar för 
nära området. Utlastning och transporter pågår från tidig morgon (ca 03:30). Pro-
duktionen av livsmedel innebär också att en del dofter släpps ut från området, det 
är bl.a. röklukt från chark och lukt från bageriet. Det är viktigt att planerade bo-
stadsbyggnader placeras på lämpliga avstånd och med teknik för att inte de boende 
skall ha kunna störas av den pågående verksamheten vid vår anläggning. 

Kommentar 

Placering och utformning av bostadsbebyggelse i närheten av Konsums anlägg-
ningar studeras i detaljplanearbetet, bl.a. vad gäller störningar i form av lukt och 
buller mm.  

Vi är inte motståndare till en utveckling av kvarteret men anser att en större hänsyn 
tas till sedan länge pågående verksamheter i området, så att inte riskerar att trängas 
undan.  

Vi ser fram mot en dialog om hur närområdet kan utvecklas utan att arbetstillfällen 
eller verksamhetsberoende förutsättningar riskerar. 

 

 



 
Planprogram för Kv. Kanoten m.fl. Samrådsredogörelse 19 

 
Kommentar 
Ett av de viktigaste syftena med planprogrammet är att i ett tidigt skede få in kun-
skap och synpunkter från allmänhet och sakägare. Dialog och samråd kommer att 
ske i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Kanikenäsholmen AB 
Med tanke på att vårt projekt Varvet ligger före i planeringsprocess, en redan anta-
gen detaljplan, och därmed utgör en förutsättning inför programarbetet för kvarte-
ret Kanoten hade jag gärna sett att vi fått möjlighet att delta tidigare i de diskussio-
ner som lett fram till föreliggande program. Tidigare kontakter med berörda är ofta 
en förutsättning för ett framgångsrikt planeringsarbete. Det känns också som just 
koppling mellan Kanikenäsholmen/Varvet och Kanoten är knapphändigt hanterat i 
programmet. Mötet mellan dessa båda nya ”stadsdelar” borde ha studerats mer om-
sorgsfullt.  

Utvecklingen inom kvarteret Kanoten har stor betydelse för vårt område Varvet på 
flera sätt. Det är bl.a. bebyggelsen inom Kanoten som skall länka vårt område till 
staden i övigt. 

Planprogrammet i övrigt måste sägas vara ambitiöst framförallt när det gäller till-
skapandet av nya byggrätter. Byggrätter har illustrerats på ställen där inte ens anat 
möjligheten. Känslan är att programmet pekar mot en storskalig exploatering som 
mer hör hemma i någon av våra storstäder än anpassad till den situation och verk-
lighet Karlstad befinner sig i. 

Det känns angeläget i det sammanhanget att försäkra sig om att de stadsbildsmässi-
ga ambitionerna håller även om genomförandet inte blir verklighet fullt ut. 

Kommentar 

Såväl detaljplanen för Kanikenäsholmen som detta planprogram utgår från det 
övergripande planprogrammet för Inre hamn, som godkändes av Byggnadsnämn-
den i december 2003. 

Bebyggelsen längs Hammaröleden 

I programmet redovisas en storskalig bebyggelse längs Hammaröleden. Den omta-
las i programmet dels som ”port in mot staden” och dels som ”visuell och akustisk 
skärm”. På annat ställe skrivs hur bebyggelsen ”anknyter” till bebyggelsen inom 
Varvet. 

Hur man än stadsbilds- eller funktionsmässigt beskriver bebyggelsen är det svårt 
att inte få känslan stadsmur men en öppning, stadsport, in mot staden. Att samma 
bebyggelse både kan skärma och knyta ihop är inte heller alldeles lätt att förstå. 

Gjorda illustrationer understryker intrycket av stadsmur, bebyggelsen inom Varvet 
blir ett isolat utanför ”stadsmuren”. Detta borde ur många synpunkter vara en 
oönskad utveckling. Det naturliga hade istället varit att se Varvet som det sista ste-
get ut i stadens möte med Vänern, som även det omtalas som en ambition i pro-
grammet. Det gör man inte genom att uppföra en mur. 

De direkta konsekvenserna för den planerade bebyggelsen inom Varvet blir också 
betydande. Bland annat tas möjligheten till utsikt över Tullholmsviken effektivt 
bort. Vidare kan man befara att den ”akustiska skärm” som bebyggelsen utgör för 
Kanoten kan bli till en ”akustisk reflektor” för Varvet. 

 

Kommentar 

Planprogrammet är utformat så att det ska ge en bild av vad området är i ett större 
sammanhang i staden. Programmet syftar till att ge ramarna för hur bebyggelse i 
området bör utformas.  
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Förslaget till exploatering av området har utgått från planprogrammet för Inre 
hamn, vilket också låg till grund för planarbetet för Varvet. 
Programmet redovisas en gestaltningsidé för exploatering inom området, mer de-
taljerad utformning med bl.a. anpassning, placering mm kommer att hanteras i det 
kommande detaljplanarbetet. 

Illustrationen i programbeskrivningen visar att den illustrerade bebyggelsen inom 
Kanikenäsholmen (Varvet) (illustrationen är gjord utifrån detaljplanens byggrätter 
och överensstämmer i huvudsak med den illustration som finns för detaljplanen för 
Varvet) väl inordnar sig i ett sammanhang med den föreslagna bebyggelsen inom 
kvarteret Kanoten – en rad storskaliga byggnader längs Packhusgatan, som 
sträcker sig till Hammaröleden och avslutas med den kraftfulla bebyggelsen inom 
Varvet. 

Frågor om buller och utsikt kommer att studeras närmare i detaljplanearbetet. 

Angöring till Varvet 

Bostadsbebyggelsen inom Varvet kommer att angöras från Packhusgatan och via 
förlängningen av Kanikenäsbanken under Hammaröleden genom en mindre via-
dukt. Härifrån kommer ca 200 hushåll att nås. 

Entrén annonserar sig inte väl idag utan behöver allt det stöd den kan få i gestalt-
ningen av entréområdet. Att då dels skärma av Varvet genom en bebyggelsemur 
och i den sedan skapa ytterligare en passage underlättar inte att hitta eller ta sig till 
området. Lösningen är helt oacceptabel och bidrar än mer till att isolera och otyd-
liggöra området istället för att som ambitionen borde vara att knyta ihop, samman-
länka och tydliggöra.     

Kommentar  

Tillfartsförhållandena till Kanikenäsholmen bedöms kunna bli avsevärt bättre och 
tydligare än idag. I programförslaget ges tillfarten till Kanikenäsholmen en tydlig 
koppling till gatunätet inom kvarteret Kanoten och får också en egen anslutning till 
Packhusgatan nära Hammaröleden. 

Lars Lindblad 
Jag har noterat att kommunen numera bygger allt mera vattennära bostäder, vilket 
jag i och för sig inte har något emot. Jag kan bara beklaga att kommunen tidigare 
byggt industriområden på de allra vackraste områdena, t.ex. Örsholmen med utsikt 
mot Vänern. Det hette då att marken var för dålig för att bygga bostäder på och 
man skyllde på dåliga grundförhållanden. Nu bygger man bostäder på sankmark 
och delvis på pålar ut i vattnet.  

Kommunen planerar nu bostadsbebyggelse vid Tullholmsviken. Denna mark består 
av gammal sjöbotten och sankmark, och bebyggelse här torde bli väldigt kostsam. 
Bl.a. ska man bygga på pålar för att undvika skador vid översvämning. 

På kartor presenterade i VF den 23:e och 28:e januari i år framgår att en fullkom-
ligt onödig kanal planeras mellan Tullholmsviken och Pråmkanalen. Detta kommer 
enligt skissen att kräva tre broar, vilket blir kostnadskrävande. För att förhindra att 
Pråmkanalen skulle slamma igen byggdes på 1800-talet en vägbank från Inre 
Hamnen till Kanikenäset. Nu föreslås en kanal som riskerar medföra att Pråmkana-
len slammas igen.  Tullholmsviken ligger något högre än Vänern och detta medför 
vattenströmning genom den tänkta kanalen. Den igenslamning man en gång i tiden 
ville undvika kommer med säkerhet att ske.  Jag ber stadsbyggnadskontoret noga 
bevaka att den föreliggande ritbordsprodukten inte skall följas! Detta får helt enkelt 
inte ske. 

Kommentar 

Kanalen utgår ur programförslaget 
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I övrigt vill jag påpeka att Packhusgatan idag är en mycket hårt trafikerad led med 
mycket tung trafik. Jag ser från vårt fönster dagligen mycket långa köer från Ham-
maröleden in på Packhusgatan för vidare färd in mot centrum eller till E 18.  Det 
sägs i artikeln att Packhusgatan ska omvandlas till en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor. Var planeras i så fall ny genomfart från Hammaröleden? 

Kommentar 

Se kommentar till yttranden av Hammarö kommun och Länsstyrelsen ovan.  

Min förhoppning är att mina synpunkter noga beaktas inför den fortsatta planlägg-
ningen. En stad med Nordeuropas största insjödelta bör bebyggas med stor respekt 
för framtida vattenflöden. 

Kommentar:  

Syftet med samrådet är bl.a. att få in synpunkter på den planerade förändringen. 
Alla synpunkter värderas och beaktas i tillämplig omfattning. 

Gun Björkman 
Jag kan inte förstå tanken bakom all byggnation här i området. Jag bor själv i 
Barkassen och tycker att det blev helt fel när jag hade flyttat in mot vad jag trodde 
när jag köpte lgh där. Ni tar bort alla gröna ytor och det blir bara betong överallt. 
Detta som ni tänker er att bygga bostäder vid den sista gröna plätten mitt emot Te-
lia ut mot vattnet förstår jag överhuvud taget inte. Det är inte speciellt brett där och 
klämma in flera hus. Låt det finnas lite mer grönområde så att man har någon stans 
att gå på. Det vore trevligt om ni kunde planera in lite fina parker istället 

Kommentar  

Förtätning är ett sätt att hantera en växande stad utan att öka behovet av invester-
ingar i gator och ledningar och utan att öka bilberoendet. Detta får avvägas mot 
vilka värden som tas i anspråk för förtätningen.  

Skanska Sverige AB 
Som ägare till fastigheten Kanoten 2 hänvisar vi till tidigare möte med kommunen i 
detta ärende. 

Kommande detaljplan för fastigheten bör innehålla möjligheten till bostäder, kon-
tor och handel. Byggrätten inom fastigheten bör också läggas så flexibel som möj-
ligt med tanke på lång genomförandetid. Genomförandetiden bör diskuteras separat 
då fastigheten idag totalrenoverad invändigt innehållande kontor. 

Kommentar 

Utformning och genomförandetid är frågor som kommer att hanteras i det fortsatta 
planarbetet. 

Skanska Mark och Exploatering Bygg AB kommer att tilldelas mark avseende bo-
städer mellan Packhusgatan och Tullholmsviken. Vi anser att byggnationen bör 
koncentreras i möjligaste mån inom det befintliga markområde som ligger mellan 
Packhusgatan och vattnet. Högre bygghöjder bör medges mer än den som ABAKO 
har lagt som förslag. Vi anser att en bygghöjd på 6-8 våningar bör tillåtas.  

 

Kommentar 

Bebyggelsens höjd och utformning kommer att studeras närmare i kommande de-
taljplanearbete. En slutsats av planprogrammet är dock vikten av bebyggelsen 
längs Tullholmsviken utformas så att den öppnar sig mot vattnet för att skapa ut-
blickar från Packhusgatan och kv. Kanoten . 
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Pictura  
Vi äger och bedriver vår verksamhet i fastigheten Kanoten 4 vilken omfattas av 
den plan som ställts ut. Den verksamhet som vi bedriver sysselsätter ca 100 perso-
ner i dag. Vi har idag ingen annan alternativ fastighet för vår verksamhet och har 
därför för avsikt att även i fortsättningen bedriva verksamheten utifrån denna fas-
tighet. 

Den produktions- och distributionsverksamhet som vi bedriver är beroende av de 
lastbilstransporter som vi har till och från vår fastighet. Det är därför viktigt för oss 
att tillfartsmöjligheterna för lastbilar inte försämras utan säkerställs för framtiden. 
Vi önskar även att vår fastighet inte omfattas av den förändrade statsplan, enligt det 
förslaget som presenterats, utan att den kvarstår som en fastighet för industriverk-
samhet.   

Kommentar  

Programområdet är ett viktigt utvecklingsområde inom Karlstads centrala stads-
område. Det är viktigt att hela områdets utveckling behandlas i ett sammanhang 
för att skapa en bra helhet och för att kunna åstadkomma en multifunktionell 
stadsdel. 

Genomförandet av planen kommer att behandlas i det kommande detaljplanearbe-
tet, som bl. a. innehåller en beskrivning av hur genomförandet ska ske.   

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen av stads-
byggnadsarkitekt Ossman Sharif. 
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