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Bakgrund och syfte 

Karlstads kommun arbetar med ett förnyelseprojekt i stadsmiljö i Inre hamnområdet. 
Stadsdelen planeras bli mångfunktionell, vilket innebär att den planeras innehålla såväl 
verksamheter som bostäder och service. Syftet är att ta tillvara områdets speciella kvali-
teter med närhet till Karlstads centrum och bebyggelsens närhet till vatten.  

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att möjliggöra en samlad 
bedömning och utgöra en del av underlaget för beslut om planen. 

 Planområdet och aktuellt detaljplaneförslag 

Planområdet ligger i stadsdelen Vikens sydöstra del, ca 700 meter sydost om Karlstad 
centrum. I sydväst och nordost gränsar området mot vatten (Tullholmsviken respektive 
Inre hamn). Bebyggelsen inom planområdet är spridd och utgörs främst av kontors-
bebyggelse samt byggnader för industri- och lagerverksamhet.  

Detaljplaneförslaget innebär en betydande förtätning av området med ett ökat antal 
arbetsplatser och bostäder. Den nordöstra delen av området får en karaktär av kvarters-
stad, medan den sydvästra delen får en friare bebyggelsestruktur med något lägre 
byggnadshöjd. Inom området planeras även ett torg samt ett parkstråk. Packhusgatan 
byggs om till en huvudgata med trädplanteringar och cirkulationsplatser.  

 Bedömda miljökonsekvenser 

Genomförande av detaljplanen innebär att området blir ett mer småskaligt och stads-
mässigt område som till sin karaktär binds ihop med befintliga centrumområden och 
förlänger dessa söderut. Stadsbilden bedöms påverkas i positiv riktning. 

Områdets trafikstruktur får mer stadslika lösningar som till större del tar hänsyn till mjuka 
trafikanter. Risken för trafikolyckor inom området bedöms minska trots en ökad trafik-
belastning, under förutsättning att särskild vikt läggs vid utformning av korsningspunkter 
mellan skyddade och oskyddade trafikanter. Den ökade trafikbelastningen och/eller sänkt 
hastighet på Packhusgatan kan förväntas medföra minskad framkomlighet, vilket kan 
medföra en förflyttning av trafik från planområdet till Hamngatan, vilket inte är önskvärt. 

En ökad trafikbelastning medför ökade emissioner till luft inom planområdet. Den totala 
trafikbelastningen och de totala trafikrelaterade emissionerna inom kommunen bedöms 
däremot kunna minska eller hållas nere, då centrumnära arbetsplatser och boende 
bedöms främja gång- och cykeltrafik samt att förutsättningarna för kollektivtrafik bedöms 
som goda. Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och 
bildning av marknära ozon samt medför ökad risk för människors hälsa. Utsläpp till luft 
sker också från befintliga verksamheter inom och i anslutning till planområdet. 

Planområdet exponeras för trafikbuller, framför allt från Packhusgatan och Hammarö-
leden, samt industribuller från Konsum Värmlands och Picturas anläggningar. Genom-
förande av detaljplanen innebär att riktvärden för såväl trafikbuller som externt industri-
buller överskrids, vilket kan innebära krav på bullerdämpande åtgärder vid planerade 
byggnader, främst längs Packhusgatan samt i anslutning till Konsum Värmlands och 



  

 

 
 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
2013 -03 -05   
KV. KANOTEN MFL 

 

ra
04

s 
20

10
-0

5-
18

Uppdrag 1331088; JOGA 
p:\1345\1331327_dp_kanoten,_kompletteringar\000\10 
arbetsmtrl_dok\mkb_kanoten_130305.doc 

Picturas anläggningar. Detta kan innebära betydande kostnader för Trafikverket och 
berörda verksamhetsutövare. Störningar på grund av buller vid befintliga och planerade 
byggnader kan inte uteslutas.  

Risk för luktstörningar från befintliga verksamheter inom och i nära anslutning till plan-
området kan inte uteslutas. 

Befintliga gång- och cykelstråk förstärks och byggs ut. Tillsammans med utbyggnad av 
grönområden och torg bedöms dessa förändringar medföra positiva förändringar för 
förutsättningar för rekreation och fritid inom planområdet. 

Planområdet utgörs i huvudsak av utfylld mark. Geoteknisk beskrivning över området 
påvisar inga allvarliga geotekniska hinder eller restriktioner för genomförandet av planen. 
Vidare utredningar kan dock erfordras för varje enskilt objekt inför detaljprojektering.  

Inom planområdet förekommer markföroreningar i relativt låga halter. Dessa bedöms 
främst påverkas i samband med schaktarbeten under byggskedet, då de kan exponeras 
och mobiliseras till yt- och grundvatten. Föroreningshalter som överstiger gällande rikt-
värden kan medföra restriktioner för markanvändningen eller krav på sanering. Eventuella 
överskottsmassor kan behöva omhändertas av destruktionsanläggning. Efter avslutat 
byggskede innebär etableringen av skydd mot översvämningar att risken för att befintliga 
föroreningar mobiliseras och sprids till omgivande vattenområden minskar. 

Under förutsättning att relevanta skyddsåtgärder mot höga vattennivåer vidtas kan 
genomförandet av planförslaget leda till minskad risk för översvämning i det aktuella 
området. Vid avsaknad av tillräckliga skyddsåtgärder medför genomförande av detalj-
planen större inbyggd sårbarhet och risk för skador vid eventuella kommande översväm-
ningar. 

Med undantag för Tullholmsvikens strandkant tas ingen oexploaterad mark i anspråk. 
Exploatering av strandkanten och dess grunda strandområden påverkar lokalt biotopen i 
och vid strandkanten och kan bland annat medföra påverkan på reproduktionsmöjlig-
heterna för fisk. Under förutsättning att strandzonen med dess vassvegetation bevaras i 
betydande utsträckning bedöms konsekvenserna bli små.  

Eventuell påverkan på det närliggande Natura 2000-området bedöms begränsas till 
eventuell grumling samt en viss ökning av båttrafik.  
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Kartbilaga 1-3 Resultat från bullerberäkning: Externt industribuller vid 

innergårdar samt vid tomtgräns för planerade bostäder vid 
Tullholmsviken. 
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1 Inledning 

1.1 Detaljplanens syfte och omfattning 

Karlstads kommun arbetar med ett förnyelseprojekt i stadsmiljö i Inre hamn-
området. Stadsdelen planeras bli mångfunktionell, vilket innebär att den 
planeras innehålla såväl verksamheter som bostäder och service. Syftet är 
att ta tillvara områdets speciella kvaliteter med närhet till Karlstads centrum 
och bebyggelsens kontakt med vatten.  

Detaljplaneområdet ingår i området Inre hamn söder om Karlstads centrum-
kärna, se figur 1, och omfattar hela kvarteret Kanoten (fastigheterna 
Kanoten 1, 2, 4, 5, 9 och 10), fastigheterna Barkassen 7, 9, 11 samt del av 
13 och 15, del av Tullholmssågen 4, del av fastigheten Viken 2:1 och hela 
Packhusgatan, se figur 2.  

1.2 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen 

När ett program eller en plan upprättas skall alltid en miljöbedömning 
utföras, för att klargöra om programmets/planens genomförande bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken.  

 

Figur 1. Översiktskarta. Detaljplaneområdet ligger inom blå markering. Kartan 
används enligt tillstånd av Lantmäteriet: © Lantmäteriverket, Ärendenummer 
M2011/02599. 
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Syftet med miljöbedömningen är att relevanta miljöaspekter skall införlivas i 
planen och bidra till att hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen enligt 
miljöbedömningen anses medföra betydande miljöpåverkan ska en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. MKB:n ska möjliggöra en samlad 
bedömning och utgöra en del av underlaget för beslut om planen. MKB för 
en plan ska redovisa konsekvenserna vid ett maximalt utnyttjande av 
planens byggrätter. 

Karlstads kommun har i sin behovsbedömning (2008-02-25) inför plan-
arbetet för kv Kanoten mfl, bedömt att detaljplaneförslaget kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning skall 
därmed utarbetas för planförslaget.  

 

 

 
Figur 2. Aktuellt detaljplaneområde.  
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1.3 Avgränsningar 

Att bedöma effekter och konsekvenser i ett långt tidsperspektiv låter sig 
sällan göras utan svårighet. Ju längre tiden går desto större blir osäkerheten 
kring ett områdes utveckling. Av den anledningen begränsas beskrivningen 
av effekter och konsekvenser till en tidsperiod på 10 år efter det att detalj-
planen har aktualiserats. Bedömningarna görs utifrån de förutsättningar som 
gäller i dagsläget, med avseende på bland annat förhållanden i närliggande 
områden.  

Följande aspekter skall enligt den genomförda behovsbedömningen (2008-
02-25) särskilt beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Markföroreningar 

 Översvämningsrisk 

 Buller 

 Luftkvalitet 

Utöver dessa aspekter har effekter och konsekvenser för riksintressen, 
markförhållanden, yt- och grundvatten, naturmiljö, kulturmiljö, stadsbild, 
rekreation och fritid, boende- och vistelsemiljö, risk och säkerhet samt 
hushållning med naturresurser beaktats inom ramarna för MKB-processen.    

Beskrivningen av detaljplaneförslagets konsekvenser har i de flesta fall 
geografiskt begränsats till planområdet och dess närmaste omgivningar. De 
miljöintressen som påverkas av planens genomförande och som konse-
kvensbedöms i denna MKB, har avgränsats efter genomförda samråd, 
områdets förutsättningar samt planförslagets omfattning. 

2 Alternativ 

2.1 Nollalternativ 

En MKB ska alltid innehålla en beskrivning av och en jämförelse med ett 
nollalternativ. Nollalternativet ska spegla den sannolika utvecklingen av 
området om planförslaget inte genomförs.  

För planområdet finns idag fyra gällande detaljplaner; detaljplan för kv. 
Kanoten mfl (1987), detaljplan för Tullholmssågen mfl (2004), detaljplan för 
Viken och Herrhagen (1974) samt detaljplan för del av kv. Barkassen (2000).   

I nu gällande planer anges större delen av det aktuella området som mark 
för industri-, kontors-, handels-, parkerings- och serverings/restaurang-
ändamål. Sydvästra delen av planområdet anges som naturmark, vatten-
område samt mark för marint ändamål.  
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Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis präglas av främst 
kontorsverksamhet och mindre industrier/lagerverksamhet. Viss förtätning av 
området kan förväntas, dock inte i samma utsträckning som i huvudalterna-
tivet (aktuellt detaljplaneförslag). Inga bostäder byggs. Den sydvästra delen 
av området närmast Tullholmsviken förblir i det närmaste obebyggd.  

2.2 Huvudalternativ 

Huvudalternativet innebär att aktuellt detaljplaneförslag genomförs.  

Planområdet avses bli en mångfunktionell stadsdel med en blandning av bo-
städer, handel, service och kontor. Den nordöstra delen av området förtätas 
och får en karaktär av kvartersstad, medan den sydvästra delen (mellan 
Packhusgatan och Tullholmsviken) får en friare bebyggelsestruktur med 
något lägre byggnadshöjd. Denna del av området nyttjas för bostäder, all-
mänt gångstråk och någon publik funktion.  

Tillkommande bostäder (ca 700 bostäder) lokaliseras främst till vattennära 
lägen utmed hamnkanalen och Tullholmsviken. Verksamheter lokaliseras till 
området närmast Hammaröleden samt i områdets norra delar som redan är 
utbyggda. Nya verksamheter riktas in i kvarteret mot det centralt belägna 
planerade torgrummet. En del av de befintliga kontorsbyggnaderna byggs ut. 
Tillkommande byggrätt beräknas till ca 84 000 m2 för centrumverksamheter 
(kontor, butiker mm) och 6 000 m2 för handel och besöksintensiv näring i 
bottenvåning (daglig- och sällanköpsvaror, restaurang mm). Dessutom 
tillkommer byggrätt för förskola på ca 4 000 m2.  

Packhusgatan byggs om till huvudgata med trädplanteringar och cirkula-
tionsplatser. Lagergrens gata utformas som lokalgata. Flera av gatorna inom 
planområdet dimensioneras så att trafikering med stadsbussar möjliggörs.  

Huvudstråket för gång- och cykeltrafik genom planområdet föreslås ligga 
utmed vattnet längs Inre hamn och hamninloppet. Befintlig strandpromenad 
förlängs. Ett promenadstråk planeras även längs Tullholmsviken. 

Behovet av parkeringsplatser för befintliga och tillkommande verksamheter 
beräknas till 3 500 platser. Parkeringsbehovet kan tillgodoses genom parke-
ringsgarage under tillkommande byggnader och eventuellt även under torget 
samt genom utvidgning av befintligt parkeringshus.  

2.3 Alternativa utföranden 

Alternativ lokalisering 

Alternativa lokaliseringar av tillkommande bostäder inom Karlstads kommun 
har diskuterats i samband med arbetet med översiktsplanen. Karlstads 
utveckling och tillväxt innebär behov av nya bostäder och lokaler för verk-
samheter.  
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Viktiga ledstjärnor i kommunens planering är att åstadkomma en miljö-
mässigt hållbar tillväxt. Det är angeläget att nya områden byggs där det finns 
(eller planeras) god kollektivtrafik, där det är nära till viktiga målpunkter och 
där läget är attraktivt för många att bo. Kanoten/Tullholmsviken har helt 
unika kvaliteter i det avseendet. Samtidigt innebär projektet att mark som 
redan är ianspråktagen utnyttjas effektivare.  

Några andra områden med liknande höga kvaliteter är Grundviken/Zakrisdal 
(Västkust) och Jakobsberg (gamla flygplatsen). Avstånden till centrum och 
många målpunkter är dock längre från dessa områden. För både 
Grundviken/Zakrisdal och Jakobsberg pågår planläggning varför områdena 
inte är alternativ till Kanoten. På längre sikt kan området kring Lambergs-
tjärnet frigöras för stadens utveckling, men det kräver stora investeringar i 
infrastruktur innan det kan bli tillgängligt för förtätning. Det är därför inget 
alternativ till Kanoten.  

Möjliga utbyggnadsområden i norr och öster har andra kvaliteter, men kan 
inte ses som alternativ till Kanoten.  

Alternativa lokaliseringar är inte aktuella i detta skede av planerings-
processen och kommer därför inte att konsekvensbedömas i denna MKB. 

Alternativ utformning inom planområdet 

I ett tidigare skede av plan/programarbetet föreslogs en kanal i planområ-
dets sydöstra delar. Den föreslagna kanalen skulle förbinda Inre hamn med 
Tullhomsviken och ytterligare förstärka områdets närhet till vatten.  

Kanalen har tagits bort från planförslaget på grund av att den väsentligt 
skulle försvåra genomförande av skyddsåtgärder mot översvämning, efter-
som planområdet då även måste säkras mot höga vattennivåer i kanalen.  

3 Bedömningsgrunder 

3.1 Miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskri-
ver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar bland 
annat till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och 
trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi till nästa 
generation ska ha löst de stora miljöproblemen. 

Länsstyrelsen i Värmlands län har utarbetat regionala miljömål för länet. 
Dessa bygger på de delmål som satts upp av riksdagen. Bedömning av hur 
planens genomförande påverkar måluppfyllelse redovisas i avsnitt 6. 
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3.2 Miljökvalitetsnormer 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordningen (2001:527) om miljökvalitets-
normer för utomhusluft regleras tillåtna halter i utomhusluft för ett antal 
ämnen. Miljökvalitetsnormer är bindande såtillvida att myndigheter och 
kommuner ska planera och vidta åtgärder så att normen uppfylls. Över-
skridande av normers nivåer för utomhusluft är generellt lokala och beror 
främst på höga trafikflöden eller tät vedeldning. 

I tabell 1 redovisas gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna 
får överskridas ett visst antal gånger per år. 

Tabell 1. Aktuella miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Förorening Medelvärdestid Gränsvärde (μg/m3) 
Kvävedioxid Timme 90 
Kvävedioxid Dygn 60 
Kvävedioxid År 40 
Svaveldioxid Timme 200 
Svaveldioxid Dygn 100 
Kolmonoxid Dygn 10 
Bly År 0,5 
Ozon Dygn 120 
Ozon 5 År 18 000 μg h/m3 AOT40 * 
Partiklar (PM 10) Dygn 50 
Partiklar (PM 10) År  40 
Bensen  År 5 

* 1 januari 2010-31 december 2019, beräknat för perioden 1 maj-31 juli kl 08-20. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

EU:s ramdirektiv för vatten infördes i svensk lagstiftning 2004. Kortfattat 
innebär detta att vattenmyndigheterna i de fem distrikt Sverige delats in i 
beslutar om miljökvalitetsnormer, som uttrycker den kvalitet en vattenföre-
komst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster 
ska nå god status till år 2015 och att statusen inte får försämras.  

En miljökvalitetsnorm för vatten ska baseras på vattnets aktuella status samt 
en bedömning om vattnet är konstgjort eller kraftigt modifierat. Statusen 
bedöms med hjälp av ett antal biologiska, kemiska och hydromorfologiska 
parametrar. Exempel på det sistnämnda kan vara vandringshinder och 
flödesreglering. Vattenförekomster status klassas med avseende på eko-
logisk och kemisk status som dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög.  

En vattenförekomst enligt vattenförvaltningens indelning berörs av den aktu-
ella planen. Vattenförekomsten är i VISS benämnd Vänern-Hammarösjön 
(658511-137345). Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassad 
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som god. Dock uppnår vattenförekomsten inte god kemisk status pga över-
skridande halter av kadmium. Vattenförekomsten får även höga riskpoäng i 
påverkansanalysen som är en osäker bedömning baserad på GIS-analys.  

Vattenförekomsten är vidare klassad som utsatt för risk att god status inte 
uppnås till år 2015, med motiveringen att den omfattar hamn- och stads-
områden samt att den är utsatt för vissa flödesförändringar till följd av 
förändrad regleringsstrategi för Vänern.  

3.3 Riktvärden för buller 

Riksdagen har angett följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Utomhusriktvärden för externt industribuller finns idag för nyetablerad och för 
befintlig industriell verksamhet. Naturvårdsverket arbetar för närvarande 
med nya råd och riktlinjer för externt industribuller. Sannolikt kommer rikt-
värden i nivå med vad som idag gäller för nyetablerad industri att gälla för all 
industriell verksamhet framöver. Värdena nedan avser frifältsvärden utom-
hus vid bostäder respektive vid arbetslokaler för ej bullrande verksamhet. 
Värden inom parentes utgör nuvarande riktvärden för befintlig industri: 

Bostäder: 

 50 (55) dBA ekvivalentnivå dagtid (kl 07-18) 

 45 (50) dBA ekvivalentnivå kväll (kl 18-22)  

 40 (45) dBA ekvivalentnivå natt (kl 22-07) 

Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet: 

 60 dBA ekvivalentnivå dagtid (kl 07-18) 

 55 dBA ekvivalentnivå kväll (kl 18-22)  

 50 dBA ekvivalentnivå natt (kl 22-07) 

3.4 Riksintressen och andra allmänna intressen 

Riksintressen regleras i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) och utgörs av om-
råden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förut-
sättningar att de bedöms vara betydelsefulla för riket i sin helhet. I ett 
område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt 
skadas av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Aktuella riks-
intressen och andra allmänna intressen presenteras i avsnitt 5.1. 
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3.5 Kommunala planer och program 

 Karlstads kommuns översiktsplan 

I gällande översiktsplan (ÖP 12) redovisas planerad framtida mark- och 
vattenanvändning inom Karlstads kommun. Översiktsplanen ger uttryck för 
kommunens helhetssyn och ska tillämpas i beslut som handlar om 
kommunens fysiska utveckling. Inriktningen i gällande ÖP är att staden skall 
växa intill vattnet och att staden skall förtätas samtidigt som grönområden 
värnas. Det som byggs, framför allt i vattennära lägen, skall bli så säkert 
som möjligt mot översvämningar. Ett balanserat transportsystem skall gynna 
cykel och kollektivtrafik. 

I ÖP 12 är området kring Inre hamn utpekat som stadsutvecklingsområde för 
bostadsbyggande. I tidigare överskiktsplan (ÖP 06) angavs det aktuella 
området som ett av de viktiga områdena för fortsatt detaljplanearbete och 
utredningsarbete. 

 Övergripande program 

Planområdet ingår i ett övergripande program för Inre hamnen1. Målsätt-
ningen är att området skall utvecklas till en mångfunktionell stadsdel med 
såväl bostäder som arbetsplatser och service. Vidare uttrycks målsättning 
att trafikstrukturen skall karaktäriseras av stadslika lösningar och ske på 
mjuka trafikanters villkor samt att vattenkontakten skall betonas och förstär-
kas, bland annat genom utveckling av strandpromenader samt bostäder och 
kultur-, nöjes- och fritidsliv nära eller i anslutning till vattnet. Byggandet skall 
göras miljöeffektivt och miljöanpassade lösningar skall uppmuntras.  

Det aktuella planområdet är inte utpekat i kommunens naturvårdsprogram2 

Karlstads kommun har i sitt översvämningsprogram3 pekat ut området runt 
Inre hamn inklusive kvarteret Kanoten som en av flera särskilt utsatta 
punkter som riskerar att drabbas allvarligt vid en översvämning.  

3.6 Övriga bedömningsgrunder 

 Riskhänsyn vid fysisk planering 

Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i 
plan- och bygglagen (PBL, 1987:10) och miljöbalken (MB) finns omnämnt att 
risker för människors hälsa och säkerhet ska beaktas. Enligt PBL ska bebyg-
gelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa.  

                                                      
1 Program för Inre Hamn. Stadsbyggnadskontoret, november 2003.  
2 Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. Fastställd 1995-11-16.  
3 Översvämningsprogram, Karlstads kommun. 2010-06-02. 
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4 Översiktlig områdesbeskrivning 

4.1 Detaljplaneområdet 

Planområdet ligger i stadsdelen Vikens sydöstra del, ca 700 meter sydost 
om Karlstad centrum. Arealen uppgår till ca 12 ha mark och 2 ha vatten. 
Området består till stora delar av mark som skapats genom utfyllnader i Tyg-
gårdsviken och Tullholmsviken.  

 Historik 

Under mitten av 1800-talet anlades Kanikenäsbanken av det material som 
grävdes upp då Inre hamnen anlades för att avgränsa hamninloppet från 
Tullholmsviken. På banken anlades en promenadväg som förband Karlstads 
centrala delar med Kanikenäsholmen. 

Kanikenäset omnämns första gången i skrift år 1640, i den äldre jordeboken. 
Ordet kanike- har förmodligen sitt ursprung i en ämbetsmannatitel tillhörande 
kyrkan. Före år 1580 hade Skara domkyrka en särskild kanik med uppgift att 
bevaka laxfisket vid Hammarö och Tingvalla (föregångare till Karlstad). Från 
mitten på 1800-talet, då Kanikenäsbanken med dess promenadstråk 
anlades blev Kanikenäsholmen ett populärt utflyktsmål för Karlstadborna.  

Under 1960-talet gjordes stora utfyllnader i Tullholmsviken, varvid området 
sydväst om Kanikenäsbanken (dåvarande nordöstra delen av Tullholms-
viken) omvandlades till fast mark.  

 Befintliga förhållanden 

Bebyggelsen inom planområdet är spridd och utgörs främst av kontors-
bebyggelse samt byggnader för industri- och lagerverksamhet uppförda 
under 1980-talets mitt. Markanvändningen utgörs av kontor, lagerverksam-
het, bilhandel och parkering samt natur- och parkmark. Totalt innehåller 
området ca 2 000 arbetsplatser och 1 400 parkeringsplatser.  

Kopplingen till Karlstads centrum sker främst via Packhusgatan och Tullhus-
gatan genom en passage under järnvägen vid Löfbergs kafferosteri, norr om 
planområdet. För gång- och cykeltrafik finns även en järnvägsundergång vid 
centralstationen.  

4.2 Angränsande områden 

I sydost avgränsas planområdet av Hammaröleden, Kanikenäsholmen och 
varvet. Nordväst om området ligger kvarteren Pinassen och Tullholmssågen. 
I sydväst och nordost gränsar planområdet mot vatten (Tullholmsviken 
respektive Inre hamn). 



  

 

 
 
 

 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
2013-03-05  
Kv. Kanoten mfl 

 
 

11 (40) 

Uppdrag 1331088; JOGA 
p:\1345\1331327_dp_kanoten,_kompletteringar\000\10 

arbetsmtrl_dok\mkb_kanoten_130305.doc 

 

 
 

F
el

! 
O

kä
n

t 
n

am
n

 p
å 

d
o

ku
m

en
te

g
en

sk
ap

.

Väster om, och i direkt anslutning till planområdet, ligger Konsum Värmlands 
produktions- och lageranläggning med ca 400 anställda. Vid anläggningen 
sker produktion av chark- och bageriprodukter. Årligen produceras ca 7 800 
ton charkvaror samt drygt 2 500 ton matbröd, kaffebröd och konditorivaror. 
På anläggningen finns även färskvarucentral, lagercentral och transport-
central.  

På ett avstånd om ca 350 meter nordväst om planområdet ligger Löfbergs 
lila kafferosteri med ca 110 anställda. 

5 Förutsättningar och miljökonsekvenser 

5.1 Riksintressen 

Riksintressen och andra allmänna intressen presenteras i figur 3. 

Hela Vänerstranden i Karlstads kommun omfattas av de allmänna hushåll-
ningsbestämmelserna som gäller riksintresset ”Vänern med öar och strand-
områden” enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Bestämmelserna innebär att 
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid exploatering 

 

 
Figur 3. Riksintressen och andra allmänna intressen (digitalt underlagsmaterial sammanställt 
vid Länsstyrelsen i Värmland 2009-02-03).  
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(riksintresse, rörligt friluftsliv, med geografiska bestämmelser). Riksintressen 
enligt 4 kap MB utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet.  

Ett mindre område i planområdets södra del berörs av riksintresse för natur-
vård enligt 3 kap 6§ MB (Klarälvens nedre lopp, deltaområde). Klarälven är 
av nationellt och internationellt intresse för naturvård med en pågående 
deltabildning. Höga geologiska-, natur- och friluftsintressen är kopplade till 
älven och dess våtmarker. En mindre del av riksintresseområdet berörs av 
det aktuella planområdet. Området för riksintresse är även till stora delar 
klassat som Natura 2000-område, dock inte de delar som berörs av det 
aktuella detaljplaneförslaget. De arter inom Natura 2000-området Klarälvs-
deltat som pekats ut som särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv 
med utgångspunkt i art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet är: 
brun kärrhök, brushane, fiskgjuse, fisktärna, grönbena, rördrom, småfläckig 
sumphöna, asp (fisken) och nissöga.  

Arbete pågår även med reservatsbildning i deltat, sydväst om planområdet. 
Syftet med det planerade reservatet är att skydda och gynna områdets 
naturvärden och geologiska värden samt att gynna det rörliga friluftslivet. 
Lokaliseringen av det planerade naturreservatet sammanfaller till stora delar 
med Natura 2000-området, se figur 4. 

 

Figur 4. Karta över Natura 2000-området samt det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat 
söder om planområdet. Karta från Karlstads kommun. 
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Planförslaget berör även riksintresse för yrkesfiske (Tullholmsviken samt 
Vänern). Tullholmsviken och hamnkanalen är dessutom klassade som 
värdefulla vatten.  

Sydost om planområdet passerar Hammaröleden (riksväg 236) som är av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB. Karlstads hamn är av 
riksintresse för sjöfart, men detta torde inte gälla Inre Hamn.  

En stor del av planområdet har varit planlagt sedan 1954 och resterande 
delar sedan 1974. Strandskydd har därför aldrig införts inom området. 
Generellt gäller att strandskyddet inträder/återinträder då befintlig detaljplan 
ersätts med ny detaljplan. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och till att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För det 
aktuella planområdet föreslås strandskyddet upphävas såväl mot Inre Hamn 
som mot Tullholmsviken. 

Inga kända fornminnen finns inom planområdet. Eftersom området är skapat 
under modern tid och i huvudsak utgörs av utfylld mark förväntas inga nya 
fynd i samband med exploatering. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på riksintressen eller andra allmänna 
intressen. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Exploatering av Tullholmsvikens strandkant kan innebära begränsad påver-
kan på fisk och fiske. Grunda strandområden med vass och annan vegeta-
tion kan fungera som reproduktions- och yngelområden för bland annat 
abborre och gädda. Under förutsättning att strandzonen med dess vegeta-
tion bevaras i så stor utsträckning som möjligt bedöms konsekvenserna för 
fiskens reproduktionsmöjligheter, och därmed på riksintresset för yrkesfiske 
samt det allmänna intresset värdefulla vatten, bli begränsade.  

Påverkan på riksintresset för naturvård (Klarälvsdeltat), Natura 2000-
området och det planerade naturreservatet söder om planområdet bedöms 
bli begränsad, under förutsättning att strandområdet i planområdets södra 
del bevaras (området är markerat som naturmark på plankartan). Påverkan 
på de skyddade områdena bedöms begränsas till den ökning av båttrafik till 
och från Tullholmsviken som kan uppstå till följd av genomförandet av 
planen samt till påverkan orsakad av grumling under byggskedet. Eventuell 
påverkan på häcknings-/ reproduktionsmöjligheter för fisk och fågel beskrivs 
i avsnitt 5.5, Naturmiljö och bedöms inte påverka skyddsvärdena inom Riks-
intresset, Natura 2000-området och det planerade naturreservatet.  

En eventuell ökning av båttrafiken till och från planområdet bedöms innebära 
en ökad vattenburen trafik mellan Vänern och planområdet snarare än 
mellan planområdet och uppströms Klarälven. Det innebär att eventuell 
tillkommande båttrafik bedöms kunna beröra det planerade naturreservatets 
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östra delar (i Hammarösjön). Ökad båttrafik i och i nära anslutning till vass-
bältena inom de skyddade områdena kan medföra en ökad störning av 
fågellivet. De delar av det planerade reservatet som ligger i och kring Klar-
älven, Dingelsundsådran och Morbrors ådra bedöms inte beröras. 

I samband med muddrings- och utfyllnadsarbeten under byggskedet upp-
kommer grumling av vattenmassan inom och nedströms Tullholmsviken. Hur 
stort område som påverkas av grumling beror av det uppgrumlade sedimen-
tets egenskaper samt av vattenföringen i området. Effekter av grumling 
beskrivs i avsnitt 5.5, Naturmiljö. De delar av de skyddade naturområdena 
som ligger uppströms Tullholmsviken bedöms inte påverkas av grumling. 

Strandskyddet inom planområdet föreslås upphävas inom större delen av 
planområdet. Strandskyddet syftar till att främja en allemansrättslig tillgång 
till strandområden och till att bevara goda livsvillkor för djur och växter.  

Skäl för upphävande av strandskyddet mot Inre hamn är att området redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften. Upphävande av strandskyddet längs Inre Hamn bedöms 
inte medföra några negativa konsekvenser vare sig för de allemansrättsliga 
intressena eller för naturmiljön. Strandområdet mot Inre Hamn är redan idag 
ianspråktaget för gång- och cykelväg. Vid genomförande av planförslaget 
bedöms förutsättningarna för fotgängare och cyklister förbättras. 
Förutsättningar för djur och växter bedöms endast påverkas marginellt. 

Skäl för upphävande av strandskydd längs de delar av Tullholmsviken som 
planeras tas i anspråk för kajpromenad och bebyggelse är att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Plan-
området utgör sista delen i en pågående utveckling söderut av Karlstads 
centrumområde kring Inre hamn. Området kan täcka flera års utbyggnads-
behov i ett centralt läge som ur hållbarhetssynpunkt är fördelaktigt. 

Upphävande av strandskyddet längs Tullholmsviken bedöms kunna medföra 
positiva konsekvenser för de allemansrättsliga intressena förutsatt att pro-
menadstråket utformas så att området uppfattas som publikt och inbjudande 
för allmänheten. Den gräsbevuxna strandkanten mot Tullholmsviken saknar 
koppling till andra grönområden och nyttjas idag endast i begränsad 
omfattning för exempelvis rastning av hundar. Gång- och cykelvägen nyttjas 
som förbindelselänk mot cykelvägen längs Hammaröleden samt mot 
småbåtshamnen, kanotklubben mm. Närheten till Packhusgatan innebär att 
området idag uppfattas som mindre attraktivt och närmast kan betraktas 
som en del av gatumiljön.  

Anläggande av en allmänt tillgänglig och inbjudande strandpromenad kan, i 
kombination med att strandkanten avskärmas från Packhusgatans trafik av 
tillkommande byggnader, innebära att strandområdet kan nyttjas för fritid 
och rekreation i större omfattning än i dag. Promenadstråkets attraktivitet för 
vattennära promenader och motionsrundor bedöms öka, och därmed nyttjas 
av fler personer. Funktionen som förbindelselänk kvarstår. Sammantaget 
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bedöms strandskyddets syfte att skydda de allemansrättsliga intressena 
främjas av anläggandet av en publik och inbjudande strandpromenad.   

Under förutsättning att Tullholmsvikens strandzon med dess vegetation 
bevaras i så stor omfattning som möjligt bedöms konsekvenserna av upp-
hävande av strandskyddet för naturmiljön kunna minimeras. Konsekvenser 
för naturmiljön behandlas i avsnitt 5.5, Naturmiljö. 

 

5.2 Markförhållanden 

 Geoteknik 

I samband med detaljplaneprocessen har geotekniska undersökningar av 
området genomförts i etapper4,5. Större delen av området utgörs av utfylld 
mark. Överst återfinns fyllning med varierande innehåll och mäktighet. I 
fyllningen återfinns även otjänliga massor som organisk jord, byggnads-
rester, sprängsten m.m. Under fyllningen återfinns naturligt lagrade 
finkorniga sediment. Sedimenten utgörs överst av sand och silt och mot 
djupet av lera. Sedimenten underlagras av fast till mycket fast friktionsjord.  

Området är i huvudsak plant med marknivåer på ca +46 till +46,5 m (RH00, 
Karlstad). I grönområdet närmast Tullholmsviken ligger marknivåerna mellan 
ca +44,0 och +45,5 m.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Inom området bedöms ställvis mindre fortgående sättningar för utförda 
uppfyllnader förekommer idag. 

Konsekvenser vid huvudalternativet 

De geotekniska förhållandena medför restriktioner för genomförandet av den 
nya detaljplanen4,5. 

Planerade byggnader inom huvuddelen av området erfordrar djupgrund-
läggning med spets- och/eller mantelburna pålar för ett sättningsfritt 
utförande. Inom delar av området med ringa lermäktighet bedöms mindre 
byggnader kunna grundläggas ytligt. 

För att uppnå tillfredställande stabilitetsförhållanden mot Inre Hamn 
erfordras tryckbank inom vattenområdet alternativt i kombination med 
lättfyllning och/eller avschaktning. Tryckbanken skall erosionsskyddas. 

En förutsättning för att uppnå tillfredställande stabilitetsförhållanden mot 
Tullholmsviken är att planerad uppfyllnad utformas som en tryckbank och att 
strandpromenaden dras in mellan de planerade byggnaderna. Ny strandlinje 

                                                      
4 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Karlstad, kv Kanoten, Ny 
detaljplan, Geoteknisk undersökning. SWECO 2013-02-15. 
5 PM-Geoteknik, Karlstad, kv Kanoten, Ny detaljplan. SWECO 2013-02-15. 



 

 
 
 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
2013 -03 -05   
KV. KANOTEN MFL 

16 (40)

 

ra
04

s 
20

10
-0

5-
18

Uppdrag 1331088; JOGA 
p:\1345\1331327_dp_kanoten,_kompletteringar\000\10 
arbetsmtrl_dok\mkb_kanoten_130305.doc 

skall erosionsskyddas längs hela sträckan. Strandpromenaden erfordrar 
djupgrundläggning med spets- och/eller mantelburna pålar. 

De rekommendationer som anges i den geotekniska beskrivningen5 ska 
följas. Området kommer att projekteras och byggas ut i etapper. I detalj-
projekteringsskedet ska stabiliteten kontrolleras för byggskedet samt 
förstärkningsåtgärd dimensioneras för slutlig utformning. 

 Markföroreningar 

I samband med detaljplaneprocessen har en översiktlig samt en utökad 
miljöteknisk markundersökning genomförts6, 7. Stickprover på jord, grund-
vatten och sediment inom detaljplaneområdet visade relativt låga förore-
ningshalter. Flera av de analyserade proverna innehåller dock förorening.  

Halten cancerogena PAH (polycykliska aromatiska kolväten) översteg rikt-
värdet för känslig markanvändning vid flera av de analyserade provpunkter-
na, vilket är vanligt i Karlstad. Till känslig markanvändning räknas bland 
annat bostäder, förskolor, odling och andra verksamheter då ingen påverkan 
på markens funktioner accepteras. Halter överstigande riktvärdet kan med-
föra restriktioner alternativt krav på saneringsåtgärd vid byggnation.  

I de centrala delarna av planområdet påträffades halter av såväl PAH som 
koppar och bly över riktvärdet för känslig markanvändning. 

Vid Tullholmsvikens strandkant, väster om Packhusgatan, påträffades 
dieselförorening i en halt relativt nära riktvärdet för känslig markanvändning. 
I samma provpunkt återfanns även bly i ytskiktet samt spår av fenol och 
kresol i grundvattnet. Längre söderut utmed Tullholmsvikens strandkant 
påträffades kvicksilver i en halt överstigande riktvärdet för känslig mark-
användning. I den norra delen av Tullholmsvikens strandkant påträffades 
relativt höga halter TPH (kolväten från mineralolja) samt 1,2,4-trimetylben-
sen, vilket tyder på att det kan finnas en oljeförorening i provpunktens 
närhet.  

Analyserade grundvattenprov visar förhöjda halter bly sydväst om Packhus-
gatan samt vid Kanikenäsbanken 8. I ett av de analyserade grundvatten-
proven i de centrala delarna av planområdet påträffades förhöjd halt bensen. 

De miljötekniska markundersökningarna är utförda som stickprovsprovtag-
ningar, vilket innebär att det kan finnas områden mellan provpunkterna med 
såväl lägre som högre föroreningshalter än vad analyserna visar.  

 

 

                                                      
6 Karlstad, kv Kanoten, del av Viken 2:1 och del av kv Barkassen. Översiktlig 
miljöteknisk undersökning för ny detaljplan. Sweco 2008-06-04. 
7 Utökad miljöteknisk markundersökning vid Kv Kanoten. Sweco 2010-06-17. 
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Konsekvenser av nollalternativet 

Markföroreningar bedöms inte påverkas vid nollalternativet, eftersom inga 
markarbeten utförs. Viss risk finns dock för att befintliga markföroreningar 
mobiliseras i samband med översvämning och/eller höga grundvattennivåer.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Befintliga markföroreningar bedöms främst påverkas under byggskedet. I 
samband med schaktarbeten kan befintliga markföroreningar exponeras och 
mobiliseras till yt- och/eller grundvatten.  

Föroreningshalten inom planområdet har analyserats i ett relativt begränsat 
antal provtagningspunkter. Såväl högre som lägre halter än vad som upp-
mätts kan förekomma inom området. Som försiktighetsåtgärd bör ett kontroll-
program med angivna schaktinstruktioner upprättas inför byggskedet. I enlig-
het med vad som rekommenderas i de miljötekniska markundersökningarna 
bör behandling av jord och grundvatten anges i schaktinstruktionen. Vidare 
bör bland annat sågverksavfall och kol betraktas som riskindikatorer för för-
höjda föroreningshalter.  

Halter överstigande riktvärdena för känslig respektive mindre känslig mark-
användning kan medföra restriktioner för kommande markanvändning alter-
nativt krav på sanering i samband med byggskedet. Eventuella överskotts-
massor kan behöva omhändertas av destruktionsanläggning.  

Efter avslutat byggskede medför etableringen av skydd mot översvämningar 
att risken för översvämningar minskar, vilket innebär en minskad risk för att 
befintliga föroreningar mobiliseras och sprids till omgivande vattenområden. 
Viss risk för att befintliga markföroreningar mobiliseras i samband med över-
svämning och/eller höga grundvattennivåer kvarstår dock. 

5.3 Yt- och grundvatten 

 Grundvatten 

Grundvattenytan inom området bedöms variera mellan ca 0,2 och 1,8 meter 
under markytanFel! Bokmärket är inte definierat. och förväntas variera 
med nederbördsmängd, årstid och vattenståndet i Vänern.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Grundvattennivåerna bedöms inte påverkas av nollalternativet. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Påverkan på grundvattennivån inom planområdet bedöms vara försumbar.  
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 Ytvatten 

Området begränsas av hamnkanalen i norr och Tullholmsviken i söder.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Ytvattenområden bedöms inte påverkas av nollalternativet. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär att Tullholmsvikens strandområde 
bebyggs med bostäder, delvis förlagda på pålar i vattenområdet. Vatten-
nivån i Tullholmsviken bedöms inte påverkas av genomförandet av detalj-
planen.  

Påverkan på naturmiljön i strandkant och i vattenområdet behandlas under 
avsnitt 5.5, Naturmiljö.  

Påverkan i samband med eventuella översvämningar behandlas under 
avsnitt 5.10, Risk och säkerhet 

5.4 Luft 

Mätningar och beräkningar av luftföroreningar i Karlstad 2008-20098 visar att 
miljökvalitetsnormerna för samtliga uppmätta luftföroreningar klaras, men att 
de övre utvärderingströsklarna överskrids. Halterna av kvävedioxid och 
partiklar (PM10) ligger även över de miljömål som började gälla år 2010.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Trafikbelastningen på Packhusgatan förväntas öka i viss grad även utan 
genomförande av den aktuella detaljplanen, vilket medför något ökade 
utsläpp till luft inom planområdet.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär en förtätning av området, vilket 
bedöms generera en ökad trafikbelastning och därmed en ökning av trafik-
relaterade luftföroreningar inom planområdet.  

Vägtrafik bidrar bland annat med utsläpp av koldioxid, med en ökad växthus-
effekt som följd. Trafiken bidrar även med utsläpp av bland annat kvävedi-
oxid, partiklar och bensen samt bidrar till ökad bildning av marknära ozon.  

Kvävedioxid bidrar till försurning av mark och vatten och kan påverka lung-
funktionen hos människa samt förvärra astma.  

Marknära ozon är en sekundär luftförorening som bildas via en serie 
kemiska reaktioner som drivs av energi från solljuset. Utgångsämnena är 
främst kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Marknära ozon irriterar 
slemhinnor och lungor samt skadar växtligheten. 

                                                      
8 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad vintern 2008/2009 och 2009. 
Miljöförvaltningen, Karlstads kommun 2010-02-05.  
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Vägtrafiken orsakar även utsläpp av partiklar via ofullständig förbränning 
samt via slitage av vägbanan. Luftburna partiklar är skadliga för luftrören och 
kan orsaka astma, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.  

Bensen förekommer bland annat som tillsats i bensin och kan orsaka cancer 
hos människa. Vägtrafikens utsläpp av bensen påverkas av andelen kata-
lysatorförsedda fordon, bränslets bensenhalt, trafikmängd och köbildning.  

En beräkning av luftföroreningar från vägtrafik har genomförts för ett fram-
tida scenario med bebyggelse på båda sidor Packhusgatan och ett 
trafikflöde på 19 500 fordon/dygn9. Halterna av kvävedioxid, partiklar (PM10) 
och bensen på en höjd om 2 meter över mark vid fasad vägens båda sidor 
har beräknats. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte 
överskridas trots den ökade trafikbelastningen i området9. Den undre 
utvärderingströskeln beräknas dock överstigas för PM10 (årsmedelvärde). 
Det beräknade dygnsvärdet av PM10 överstiger den övre utvärderings-
tröskeln. För bensen och kvävedioxid understiger de beräknade värdena 
båda utvärderingströsklarna. 

Eftersom miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa klaras 
bedöms konsekvenserna av de ökade utsläppen av luftföroreningar vara 
måttliga. De beräknade halterna av kvävedioxid understiger även miljömålet 
(20 µg/m3 som årsmedelvärde). Halten PM10 beräknas dock överstiga 
miljömålet (15 µg/m3 som årsmedelvärde). Den beräknade bensenhalten 
understiger det generationsmål (1 µg/m3) som är satt till år 2020.  

Beräkningar har även gjorts för ett scenario med öppningar i bebyggelsen 
samt med ett reducerat trafikflöde. Öppningar i bebyggelsen medför ökad 
ventilation och är ett mer realistiskt scenario. De beräknade halterna minskar 
med i snitt 2-5 % jämfört med kompakt bebyggelse. Ett minskat trafikflöde 
förutsätter förändringar i andra delar av staden. En trafikminskning med 40 
% beräknas innebära att halterna sjunker med knappt 20 %. 

Den totala trafikmängden och därmed de totala vägtrafikrelaterade emissio-
nerna inom hela kommunen bedöms dock kunna minska som följd av 
genomförandet av detaljplanen jämfört med nollalternativet. Centrumnära 
arbetsplatser och boende bedöms främja cykling och promenader. Närheten 
till centrum med resecentrum och järnvägsstation gör det möjligt att ta sig till 
och från planområdet med kollektivtrafik. Under förutsättning att den lokala 
busstrafiken till planområdet utökas bedöms andelen bussresor kunna öka.  

Sammantaget bedöms trafikbelastningen, och därmed emissionerna till luft, 
öka inom planområdet. Den totala trafikbelastningen och de totala vägtrafik-
relaterade emissionerna i hela kommunen bedöms däremot kunna minska 
jämfört med nollalternativet.  

Utsläpp till luft från befintliga verksamheter behandlas under avsnitt 5.9, 
boende- och vistelsemiljö, luktavsnittet. 

                                                      
9 Packhusgatan i Karlstad luftföroreningar. PM. Ramböll, 2013-02-19. 
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5.5 Naturmiljö 

Inom planområdet finns ingen opåverkad natur. Vegetationen består av 
klippt gräs längs strandkanterna, en allé av främst lindar längs Kanikenäs-
banken, grupper av sälg, pil och björk längs Packhusgatan samt vass i 
Tullholmsviken. I planområdets södra del finns en grupp relativt unga ekar, 
som antingen bör bevaras på plats eller återplanteras inom planområdet.  

Tullholmsvikens norra delar är relativt grunda. I strandkanten växer bland 
annat vass. Grunda vegetationsrika vikar utgör gynnsamma lek- och yngel-
områden för många fiskarter, däribland gädda och abborre. Vassområden 
kan även utgöra gynnsamma miljöer för fågel. 

Enligt uppgift från Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening förekommer 
även lekande faren i Tullholmsvikens norra delar. Faren tillhör karpfiskarna 
och har begränsad spridning i Sverige. Bland annat återfinns den lokalt i 
Vänern. Faren leker tidigt på våren på översvämmade grunda gräsbottnar.  

Vandrande fisk (bland annat öring och lax) förekommer i Klarälven, som an-
sluter till Tullholmsviken söder om planområdet. Klarälven utgör vandrings-
område för klarälvslax och klarälvsöring samt gullspångslax och gullspångs-
öring på väg till reproduktionsområden. Uppvandringen sker från slutet av 
juli till mitten av oktober. Den uppvandrande fisken har fri passage från 
Vänern till kraftstationen i Forshaga. Utvandringen sker under juni, juli och 
augusti. Resultat från pågående forskningsprojekt tyder dock på att vand-
ringen främst sker i Klarälvens östra älvfåra10. 

Bottenfaunan i Klarälvens västra gren är relativt artfattig med få taxa och få 
individer. Bottenfaunan domineras av fjädermygg- och knottlarver (Chirono-
midae och Simuliidae). Därefter kommer musslor (Bivalvia) och dagsländor 
(Ephemeroptera). Några relativt ovanliga arter med höga krav på vattnets 
renhet, syrehalt och pH-värde har påträffats, vilket tyder på en god vatten-
kvalitet. I Natura 2000-området väster om planområdet finns goda bestånd 
av musslor, framförallt i vassbältena11.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på naturmiljön i området. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär bland annat att stora delar av strand-
området mellan Packhusgatan och Tullholmsviken tas i anspråk till förmån 
för ny bebyggelse. Även delar av vattenområdet i anslutning till strandkanten 

                                                      
10 Norrgård, J., 2012. Den vilda öringens och laxens vandring och lek i Klar-
älven – kunskap från pågående forskning vid Karlstads universitet. [telefon-
samtal, februari 2012]. 
11 Miljökonsekvensbeskrivning, förstudie till muddringsplan för västra älv-
fåran, Klarälven, Karlstads kommun. Sweco 2012. 
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tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Tullholmvikens strandkant utgörs av 
utfylld mark och utgörs inte av opåverkat naturområde. Vissa naturvärden i 
form av grunda strandområden finns dock ändå inom området, även om för-
hållandena för bland annat fågellivet bedöms vara betydligt mer gynnsamma 
i deltalandskapet söder om planområdet (utanför planområdet).  

Exploatering av Tullholmsvikens strandkant medför en lokal påverkan på 
biotopen i och vid strandkanten, då delar av biotopen schaktas bort. Exploa-
teringen kan bland annat medföra påverkan på fågellivet samt på fisk och 
fiske. Grunda strandområden med vass och annan vegetation är gynn-
samma för fågellivet. Dessa områden kan också fungera som reproduktions- 
och yngelområden för bland annat abborre, gädda och faren. En omfattande 
exploatering av de grunda strandområdena bedöms lokalt påverka fiskens 
möjligheter för reproduktion negativt. Under förutsättning att strandzonen 
med dess vegetation bevaras i betydande omfattning genom att muddring 
och vassröjning undviks, eventuellt i kombination med att påverkade områ-
den ersätts genom kompensationsåtgärder, bedöms dock konsekvenserna 
för fågellivet samt för fiskens reproduktionsmöjligheter kunna minimeras.  

Ökad båttrafik kan även påverka förutsättningarna för fågel och fisk negativt. 
Genom att bevara strandzonens vegetation och undvika muddring mini-
meras dock tillgängligheten för fritidsbåtar, och därmed även störning av 
förekommande fågel samt påverkan på fiskens lekområden. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms endast medföra en begränsad ök-
ning av båttrafiken i Klarälvens mynning. Området trafikeras idag av fritids-
båtar, bland annat till och från småbåtshamnen i Mariebergsviken.  

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om tillämpning av MKN (miljökvalitets-
normer) och ÅP (åtgärdsprogram) för vatten inom tillsynsarbetet innebär 
miljökvalitetsnormerna för vatten att inga åtgärder får vidtas som försämrar 
statusen, eller försvårar uppnåendet av en god ekologisk och kemisk status. 
Genomförande av planen enligt huvudalternativet kan medföra en viss ökad 
ytavrinning till följd av att andelen hårdgjord yta inom området ökar. Föro-
reningsbelastningen bedöms dock kunna hanteras genom ett ökat lokalt 
omhändertagande av dagvatten, exempelvis i form av öppet dike mellan 
Packhusgatan och Tullholmsviken.  

Muddrings- och utfyllnadsarbeten under byggskedet medför grumling av 
vattenmassan i och nedströms Tullholmsviken. Grumlingen bedöms kunna 
påverka flora och fauna i Tullholmsviken samt i området närmast nedströms 
Tullholmsviken, dvs de nedre delarna av Natura 2000-området och det 
planerade naturreservatet. I de föreslagna föreskrifterna för naturreservatet 
tillåts viss muddring i syfte att möjliggöra båttrafik samt för att minska risken 
för översvämningar. Viss grumling inom området kan därmed bedömas vara 
acceptabel.  

Grumlingens effekter och efterföljande konsekvenser är en aspekt som ofta 
diskuteras i samband med arbeten i vatten. Det finns dock få studier som 
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visar i vilken omfattning vattenlevande organismer påverkas av en temporärt 
förhöjd grumlighet. Man vet dock att de flesta vattenlevande arter är anpas-
sade för att klara en temporärt förhöjd grumlighet men att en längre tids 
exponering kan både indirekta och direkta negativa effekter genereras. När 
det gäller fisk är vanligen ägg och yngel mer känsliga än vuxen fisk. 

Det huvudsakliga problemet med grumling uppstår när suspenderade 
partiklar sedimenterar och lägger sig som ett lager på botten och försämrar 
syretillgången för bottenlevande organismer som exempelvis musslor, 
kräftor och insekter. Förhöjd grumlighet kan även påverka den limniska 
floran genom att fotosyntesen försvåras på grund av minskat ljusinflöde 
samt genom den gödande effekt en uppslamning av organiskt material kan 
medföra. I de fall sedimenten innehåller föroreningar kan en förhållandevis 
liten grumling medföra effekter på flora och fauna.  

Tidpunkten för muddring och utfyllnad bör anpassas så att fiskens lekperiod 
undviks. Abborre, gädda och faren leker under tidig vår och försommar12. 
Även öring och harr leker/lekvandrar under våren. Eventuella kräftor leker i 
september-oktober. Laxen lekvandrar under perioden september-oktober, 
dock främst i den östra älvfåran10. Med hänsyn till fiskarnas lekperioder är 
därför perioden från juli till augusti/september möjlig för grumlande arbeten. 

För att begränsa konsekvenserna av grumling bör muddring och andra 
grumlande arbeten koncentreras i tid till ett samlat tillfälle. En i tid begränsad 
grumling gör det möjligt för växter och djur att lättare och snabbare åter-
etablera sig. Det är ofta bättre med en ”stor” muddring eller annan grumlan-
de verksamhet vid ett tillfälle än flera ”små” vid upprepade tillfällen13, 14. 

5.6 Kulturmiljö 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet bedöms inte påverka kulturmiljön i eller i anslutning till plan-
området. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär att promenadstråket mellan centrum 
och Kanikenäsholmen förstärks. Befintligt promenadstråk har sitt ursprung 
från mitten av 1800-talet, då Kanikenäsbanken anlades. I samband med 
detta blev Kanikenäsholmen ett populärt utflyktsmål för Karlstadborna.  

Kanikenäsholmen med dess tidigare funktion för bevakning av laxfisket i 
området är historiskt intressant för staden. Genom att bevara och förstärka 
promenadstråket kan tillgängligheten öka och den historiska förståelsen för 

                                                      
12 http://www.havochvatten.se 
13 Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning. 
Rapport 5999, Naturvårdsverket 2009. 
14 Muddring och hantering av muddermassor – vägledning om tillämpningen 
av 11 och 15 kapitlet miljöbalken. Naturvårdsverket 2010. 
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området främjas. De omfattande utfyllnaderna som gjordes under 1960-talet, 
då det aktuella planområdet till stor del skapades, bedöms dock tillsammans 
med befintliga och planerade exploateringar minska förståelsen för Kanike-
näsholmens tidigare funktion.  

Sammantaget bedöms huvudalternativet med sin förstärkning av det gamla 
promenadstråket från 1800-talet i viss mån främja förståelsen för historiska 
samband i området.  

5.7 Stadsbild 

Planområdet utgörs idag av ett ”förstadsområde” med storskalig bebyggelse 
och stora öppna asfaltsytor för parkering. Packhusgatan fungerar som trafik-
led in mot staden.  

Fina utblickar finns längs gång- och cykelstråken i planområdets nordöstra 
och sydvästra delar. Kanikenäsbankens gång- och cykelväg kantas av träd 
och erbjuder utblickar över vattnet och intilliggande stadsdelar. Vid Packhus-
gatan och dess intilliggande gång- och cykelstråk breder ett gräsbevuxet 
område ut sig ner mot Tullholmsviken. Här erbjuds en öppen vy ut över 
vattnet i sydväst.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär inga förändringar av stadsbilden. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär att området blir mindre storskaligt 
och bli ett mer stadsmässigt område med såväl bostäder som verksamheter. 
Planområdet kommer till sin karaktär att bindas ihop med befintliga centrum-
områden och förlänga dessa söderut. 

Planområdets grönstråk kompletteras och förstärks. Parkytan vid Kanikenäs-
banken kommer visuellt att bindas ihop med parkytan på andra sidan Inre 
hamn (Herrhagen), vilket kan innebära att ytan upplevs som större. En even-
tuell gång- och cykelbro kan ytterligare bidra till att binda samman park-
ytorna på båda sidor Inre hamn.  

Gång- och cykelstråk i området förstärks och byggs ut, vilket bidrar till att 
öka tillgängligheten och ge området en mer småskalig karaktär. 

Utsikten från Packhusgatan kommer att begränsas av planerade bostads-
hus. Dessa bör placeras så att utsikten över Tullholmsviken delvis bibehålls.  

Sammantaget bedöms genomförandet av detaljplanen medföra positiva 
förändringar av stadsbilden i planområdet. 
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5.8 Rekreation och fritid 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för möjligheterna 
för rekreation och fritid inom området.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Befintlig kaj/strandpromenad utmed Kanikenäsbanken och Inre hamn 
förlängs samtidigt som sträckan blir fri från biltrafik. Gångväg och cykelväg 
utförs separerade från varandra, vilket innebär att gående tillåts flanera i 
lugn takt samtidigt som cyklister kan hålla ett högre tempo. Förändringarna 
bedöms innebära att förutsättningarna för såväl fotgängare som cyklister 
förbättras.  

Det planerade promenadstråket utmed Tullholmsviken bedöms kunna leda 
till att strandkanten blir mer tillgänglig och inbjudande. För att det skall 
förbättra möjligheterna för rekreation krävs dock att det utformas på ett för 
allmänheten inbjudande sätt och inte uppfattas som mer eller mindre privat 
område tillhörande bostadshusen.  

Sammantaget bedöms genomförandet av detaljplanen medföra positiva 
konsekvenser för rekreation och fritid inom området.  

5.9 Boende- och vistelsemiljö 

 Infrastruktur och framkomlighet 

Planområdet nås från söder via Hammaröleden och från norr via Sjömans-
gatan/Tullhusgatan. I befintligt trafiknät fungerar Packhusgatan – Sjömans-
gatan som förbindelselänk mellan E18 och stadens södra/sydöstra områden 
och Hammarö, vilket innebär genomfartstrafik genom planområdet. Trafik-
mängden på Packhusgatan uppskattas till ca 10 800 fordon per dygn, varav 
huvuddelen är genomfartstrafik. Trafikmängden på Kanikenäsbanken 
uppgick 1997 till ca 2 300 fordon per dygn. Trafikmängden på Lagergrens 
gata bedöms vara av samma storleksordning som på Kanikenäsbanken.  

Packhusgatan är relativt bred och delar planområdet i två delar; kvarteret 
Kanoten och Barkassen i nordost och strandområdet vid Tullholmsviken (del 
av Viken 2:1) i sydväst. In- och utfart till Packhusgatan sker i norr via Lager-
grens gata och i söder via Timmergatan och Kanikenäset. Tillfart till Varvet 
(Kanikenäsholmen) sker via Kanikenäsbanken genom en passage under 
Hammaröleden.  

Två gång- och cykelstråk löper genom planområdet. Det ena går utmed 
Kanikenäsbanken och förbinder Karlstads centrum med Varvet och Kanike-
näsholmen. Det andra stråket går utmed Packhusgatan och förbinder Viken 
och Karlstads centrum med Hammaröleden ut mot Hammarö kommun. De 
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båda stråken kopplas samman i planområdets sydöstra del via en vägport 
under Packhusgatan.  

I nordväst kopplas båda gång- och cykelstråken till centrum via en passage 
under järnvägen vid Löfbergs kafferosteri samt via en järnvägsundergång vid 
centralstationen.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Inga betydande förändringar av infrastrukturen inom området genomförs. 
Trafikbelastningen på Packhusgatan förväntas dock öka även utan genom-
förande av den aktuella detaljplanen, bland annat på grund av förändringar 
och förtätningar i angränsande områden.  

Redan i dagsläget förekommer köer i rusningstid. En ökad trafikbelastning 
utan att några kapacitetshöjande åtgärder genomförs på Packhusgatan 
bedöms medföra en försämrad framkomlighet genom området. Eventuellt 
kan detta i sin tur medföra en förflyttning av trafiken från Packhusgatan till 
Hamngatan. Då det finns en ambition att på sikt minska trafiken på Hamn-
gatan är en sådan förflyttning av trafiken inte önskvärd.  

Nollalternativet bedöms inte påverka framkomligheten för cykel- och gång-
trafik inom området.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär en betydande förtätning av området 
med ett ökat antal bostäder och arbetsplatser. Förändringarna bedöms 
generera en trafikökning om 6 500 fordon per dygn. Tillsammans med plane-
rade förändringar och förtätningar i angränsande områden samt omflyttning 
av trafikrörelser inom planområdet bedöms trafiken på Packhusgatan uppgå 
till 19 500 fordon per dygn, under förutsättning att alla utbyggnader genom-
förs. Dock kommer inte samtliga fordon belasta samma snitt av Packhus-
gatan. Den största ökningen bedöms inträffa på avsnittet mellan Lagergrens 
gata och Tullhusgatan.  

Packhusgatan har redan idag ett högt trafikflöde och under rusningstid före-
kommer köer. Den ökade trafikbelastningen kan förväntas medföra minskad 
framkomlighet, framför allt under rusningstid. Genomförda simuleringar15 
visar att restiden längs Packhusgatan förväntas öka från en till två minuter 
under maxtimmen. Simuleringarna visar dock att trafiksituationen på Pack-
husgatan bör kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.  

Behovet av parkering för befintliga och tillkommande verksamheter har 
beräknats till ca 3 250 platser16. Idag finns ca 1 400 parkeringsplatser inom 
området. För att klara nuvarande behov nyttjas parkering utmed gator i 
området. Under förutsättning att det bedömda behovet av parkeringsplatser 
tillgodoses bedöms genomförandet av detaljplanen varken medföra någon 
                                                      
15 Trafikanalys Packhusgatan, Ramböll 2012-02-29. 
16 Bil- och cykelparkering och Tillkommande trafik. PM. Karlstads kommun 
2012. 
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försämring eller förbättring av parkeringsmöjligheterna i området. Placering 
av planerade parkeringshus vid områdets entré medför dock att planområdet 
till viss del befrias från trafik. 

En förtätning av området innebär att behovet av kollektivtrafik ökar. Flera av 
gatorna dimensioneras så att trafikering med stadsbuss möjliggörs. En väl-
fungerande kollektivtrafik till och från området kan, tillsammans med cykel-
stråk, styra över delar av transporterna från bil till buss eller cykel och där-
med bidra till att till viss del avlasta området från biltrafik.   

Cykel- och gångstråk inom området förstärks och utökas, vilket medför en 
förbättrad framkomlighet för gående och cyklister.  

 Buller 

Planområdet exponeras för trafikbuller, framför allt från Packhusgatan och 
Hammaröleden, samt industribuller från Konsum Värmlands och Picturas an-
läggningar. Trafikmängden på Packhusgatan uppskattas till ca 10 800 
fordon per dygn, varav huvuddelen är genomfartstrafik. 

De dominerande bullerkällorna från Konsum Värmlands anläggning i riktning 
mot planområdet utgörs av i- och urlastning vid lastkaj, kylaggregat på bilar 
parkerade inom området i väntan på lossning samt i begränsad omfattning 
av fläktar på anläggningens tak. Bullermätningar och beräkningar har utförts 
för dessa tre bullerkällor under den mest bullrande perioden på morgonen17. 
Kompletterande mätningar och beräkningar har genomförts för ett större 
antal bullerkällor vid Konsum Värmlands anläggning18. Den kompletterande 
utredningen ger en mer heltäckande bild. Beräkningarna täcker in hela 
kravperioderna (dag, kväll respektive natt). De omfattar dessutom fler buller-
källor. Utredningarna har vidare kompletterats med beräkningar av buller-
nivåerna med och utan föreslagna åtgärder19. 

Buller från Picturas anläggning på Kanikenäsbanken 8 domineras av buller 
från transporter inklusive i- och urlastning samt buller från en kompressor 
lokaliserad under skärmtaket vid byggnadens norra fasad, i anslutning till 
lastkajen. Buller alstras även från fläktar på byggnadens tak och norra fasad. 
Närfältsmätningar och beräkningar har utförts för dessa bullerkällor18,20.  

Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren, dvs den som driver vägen eller 
industrin, ansvaret för att en skada eller olägenhet (exempelvis buller) 
avhjälps. Även om en exploatör utför bullerskyddsåtgärder i samband med 

                                                      
17 Bullerberäkning. Buller från Konsum Värmland. Sweco 2010-06-15. 
18 Bullerberäkning. Buller från Konsum Värmland. Sweco 2012-02-13 
inklusive kompletterande kartor med beräkningar avseende buller från 
Konsum Värmland och Pictura (daterade mars/april 2012). 
19 PM. Kommentarer till bullerutredning – diskussionsunderlag (med 
tillhörande beräkningsbilagor).  Sweco 2012-06-07. 
20 Bullerberäkning. Buller från Pictura. Sweco 2010-09-24. 
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byggandet av bostäder, fråntar detta inte verksamhetsutövaren ett framtida 
ansvar. Det kan inte uteslutas att klagomål från boende kan komma längre 
fram i tiden. Verksamhetsutövare kan då föreläggas att vidta ytterligare 
bullerskyddsåtgärder på bostäder som byggts efter att till exempel vägen 
eller industrianläggningen anlagts.  

För tillståndspliktig verksamhet riskerar verksamhetsutövaren dessutom att 
göra sig skyldig till otillåten miljöverksamhet enligt miljöbalken. Om buller-
riktvärden som reglerats i tillstånd överskrids är det ett villkorsbrott. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Trafikbelastningen på Packhusgatan förväntas öka i viss grad även utan 
genomförande av den aktuella detaljplanen, vilket medför ett något ökat 
bullertillskott inom planområdet.  

Utförda beräkningar visar att buller från Konsum Värmland understiger 
gällande riktvärden för externt industribuller vid arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet. Riktvärden för kväll och natt kan enlig en av beräkningarna 
momentant överskridas, bland annat för kontorsfastigheten på Lagergrens 
gata 8. Vid beräkning av de ekvivalenta nivåerna för hela kravperioden (kväll 
respektive natt) underskrids riktvärdena.  

Skillnaderna mellan de båda utförda bullerutredningarna förklaras av att den 
nyare beräkningen (2012) baseras på ett mycket större antal mätningar och 
mätningar på fler avstånd från bullerkällorna, vilket ger säkrare utgångsdata 
och mindre felmarginal. Den första beräkningen (2010) är gjord för att få en 
ögonblicksbild vid själva lossningen, medan den senare baseras på den 
totala bullernivån över kravperioderna. I den senare beräkningen har även 
den skärmningseffekt som själva lastbilarna utgör tagits med, eftersom det 
uteslutande är täckta lastbilar med stora skåp som förekommer. 

Utförda beräkningar visar vidare att buller från Pictura vid närliggande fastig-
het norr om Pictura understiger gällande riktvärden för externt industribuller 
vid arbetslokaler för ej bullrande verksamhet (samtliga kravperioder; dag, 
kväll och natt). 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Trafikbuller 
Den bedömda trafikökningen inom planområdet innebär en högre buller-
belastning från vägtrafik. Utförda bullerberäkningar21, 22, 23 visar att delar av 
de planerade bostadshusen närmast Packhusgatan kommer att utsättas för 
en ekvivalent trafikbullernivå överskridande gällande riktvärde (ekvivalent-
nivå utomhus, vid fasad).  

                                                      
21 Trafikbuller i det planerade kv Kanoten, Karlstad, Akustikverkstan 2008. 
22 Trafikbuller i det planerade kv Kanoten, Karlstad – bullernivåer på fasader 
Akustikverkstan 2010. 
23 Trafikbuller i det planerade kv Kanoten, Karlstad – bullernivåer på fasader 
Akustikverkstan 2013. 
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Beräkningsresultaten visar dock att nya bostäder i de föreslagna lägena kan 
utformas så att alla boende kommer att ha tillgång till goda ljudmiljöer, under 
förutsättning att bullerskyddsåtgärder utförs. Vidare bedöms det finnas goda 
möjligheter att utforma relativt tysta innergårdar inom planområdet. Stör-
ningar från vägtrafikbuller kan dock inte uteslutas.  

Externt industribuller 
Utförda beräkningar av buller från Konsum Värmland visar att den ekviva-
lenta bullernivån dagtid (50 dBA) och kvällstid (45 dBA) klaras vid tomtgräns 
samt vid innergårdar/balkonger på samtliga våningsplan för alla planerade 
bostadshusen vid Tullholmvikens strand jämfört med Naturvårdsverkets nu-
varande gällande riktvärden för externt industribuller för nyetablerad industri, 
se figur 5 samt kartbilagorna 1-3.  

Nattetid överskrids den ekvivalenta bullernivån (40 dBA) vid tomtgräns som 
vetter mot Konsum Värmlands anläggning. Vid tomtgräns vid hus 4 (längst 
bort från Konsums anläggning) underskrids riktvärdena för samtliga krav-
perioder. På innergårdar överskrids den ekvivalenta bullernivån nattetid (40 
dBA) på de övre våningsplanen på Hus 1-3. För övriga planerade hus 
underskrids riktvärdena på innergårdarna. Vid jämförelse mot riktvärden för 
befintlig industri som ligger 5 dBA högre kan man konstatera att riktvärdet 
enbart överskrids för kravperiod natt vid tomtgräns närmast anläggningen 
(en beräkningspunkt). 

Utförda beräkningar av buller från Pictura visar att gällande riktvärden för 
externt industribuller vid planerade bostäder på fastigheten Kanoten 2 (nu-
varande Skanskahuset) överskrids under kravperioderna dag (07:00 – 
18:00) och natt (22:00 – 07:00), se figur 6. Transporter inklusive lossning 
och lastning, fläktutblås på fasad samt kompressorn är i drift vardagar 06:30 
– 18:00, vilket innebär att de dominerande bullerkällorna är aktiva under den 
sista halvtimmen av kravperiod natt. Under kravperiod kväll (18:00 – 22:00) 
underskrids riktvärdet. Det är rimligt att anta att det är verksamheten mellan 
06:30 och 07:00 som bidrar till överskridandet under natten.  

Sammantaget innebär beräkningsresultaten av buller från Pictura att buller-
begränsande åtgärder är nödvändiga för att fastigheten Kanoten 2 ska 
kunna bedömas som lämplig för bostäder. Bullerbegränsande åtgärder kan 
innebära åtgärder vid bullerkällan och/eller åtgärder i samband med utform-
ningen av planerade bostäder. 

Med anledning av att utförda beräkningar visar att riktlinjerna för externt 
industribuller överskrids för kravperioden natt genomfördes mer detaljerade 
bullerberäkningar för buller från Konsum Värmland och från Pictura i syfte att 
identifiera kritiska bullerkällor och utreda möjligheterna att genomföra buller-
reducerande åtgärder19.  
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Figur 5. Beräknade bullernivåer från Konsum Värmland. Ekvivalent bullernivå inklusive 
fasadreflexer för kravperioderna dag, kväll och natt. Beräkningshöjd: 2 meter över mark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 
(07:00 – 18:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kväll 
(18:00 – 22:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natt 
(22:00 – 07:00) 



 

 
 
 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
2013 -03 -05   
KV. KANOTEN MFL 

30 (40)

 

ra
04

s 
20

10
-0

5-
18

Uppdrag 1331088; JOGA 
p:\1345\1331327_dp_kanoten,_kompletteringar\000\10 
arbetsmtrl_dok\mkb_kanoten_130305.doc 

 
Dag: 07:00 – 18:00 
Kväll: 18:00 – 22:00 
Natt: 22:00 – 07:00 
 

De kompletterande beräkningarna har gjorts separat för kravperioderna dag, 
kväll och natt. Utöver dessa kravperioder har även timmen mellan klockan 
06:00 och 07:00 på morgonen beräknats separat, då verksamheten är inten-
siv samtidigt som de hårdaste bullerkraven (kravperiod natt) gäller. Under 
denna timma överskrids riktlinjerna vid ett flertal beräkningspunkter.  

Föreslagna bullerbegränsande åtgärder vid Pictura omfattar inbyggnad av 
kompressor samt reducering av dominerande fläktar på tak och fasad. Efter 
genomförda åtgärder medför de väggfläktar som sitter på fasaden att rikt-
linjerna ändå överskrids timmen 06:00 – 07:00. Ytterligare åtgärder utöver 
de som inkluderats i beräkningarna bedöms vara möjliga att genomföra. 

Bullersituationen för Konsum Värmland är komplex och består av många 
bullerkällor utspridda över hela verksamhetsområdet. Föreslagna åtgärder 
omfattar inbyggnad av den östra lastkajen, inga väntande bilar med kyl- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Beräknade bullernivåer från Pictura. Ekvivalent bullernivå inklusive fasadreflexer för 
kravperioderna dag, kväll och natt. Beräkningshöjd: 2 meter över mark.  
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aggregat parkerade i områdets östra del, inga kylaggregat på bilar vid östra 
lastkajen samt att väntande bilar med kylaggregat vänds med kylaggregatet 
västerut. Genomförande av dessa åtgärder innebär att medelvärdet för 
samtliga kravperioder underskrider riktlinjerna. Riktlinjerna överskrids dock 
fortfarande under intensiva perioder under kravperiod natt för ytterfasad mot 
Konsum Värmland. På innergårdarna underskrids samtliga riktlinjer.  

För att begränsa industribuller och uppfylla bullerkravet har skyddsbestäm-
melser och en administrativ bestämmelse införts i planen. Därmed bedöms 
en acceptabel bullernivå kunna uppnås för boende i de planerade bostads-
husen. 

Riktvärdena för arbetslokaler (ej bullrande verksamhet) överskrids vid den 
planerade kontors- och/eller handelsbyggnaden mellan Konsum Värmland 
och de planerade bostadshusen. För att lokaliseringen skall kunna bedömas 
som lämplig för kontorsverksamhet eller annan ej bullrande verksamhet är 
bullerbegränsande åtgärder nödvändiga. Åtgärder kan exempelvis utgöras 
av att kontorshuset utformas så att bullernivån inomhus understiger gällande 
riktvärden. 

Vid utformning och projektering av såväl bostadsfastigheterna som kontors/ 
handelsfastigheten är det av stor vikt att bulleraspekten beaktas i syfte att 
placera och utforma byggnaderna och eventuella bullerskydd på så sätt att 
bullerstörningar från såväl trafikbuller som externt industribuller minimeras. 
Byggnaderna kan utformas så att buller från en sida avskärmas från såväl 
balkonger/uteplatser samt från inomhusmiljön. 

Sammanfattande bedömning 
Genomförande av detaljplanen innebär att riktvärden för såväl trafikbuller 
som externt industribuller kan komma att överskridas, vilket kan innebära 
krav på bullerdämpande åtgärder vid planerade byggnader för bostäder och 
kontor/handel längs Packhusgatan samt i anslutning till Konsum Värmland 
och Pictura. Detta kan innebära betydande kostnader för de berörda verk-
samhetsutövarna. De föreslagna åtgärderna vid Konsum Värmland innebär 
inskränkningar för verksamheten, då bilar med kylaggregat nattetid inte kan 
stå i verksamhetsområdets östra delar. Införda skydds- och administrativa 
bestämmelser i planen bedöms dock medföra att en acceptabel bullernivå 
kan uppnås för boende i de planerade bostadshusen. 

Det kan konstateras att bostadsbebyggelse enligt planförslaget kan utformas 
så att gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls. Man måste dock studera 
fasadernas ljudisolering och uteplatsernas utformning för nya bostäder så att 
riktvärdena för buller inomhus uppfylls.  

Lukt 

Vid Konsum Värmlands anläggning sker produktion av chark- och bageri-
produkter. Charkfabriken ger upphov till lukt, främst från rökanläggningen. 
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Bageriet ger upphov till bröddoft. Spridningen av lukt i anläggningens närhet 
påverkas av vindriktning och av väderförhållanden i övrigt. Vid lågtryck hålls 
lukten kvar i marknivå, och är därför mer märkbar. Klagomål från närboende 
på Orrholmen förekommer ca 1 gång vart annat år24.  

Utöver lukt från Konsum Värmland kan luktstörningar från Löfbergs kaffe-
rosteri inte uteslutas, främst i planområdets norra delar. Boverkets rekom-
menderade skyddsavstånd till närmaste bostad25 för bageri och charkuteri 
(50 meter) respektive kafferosteri (200 meter) uppfylls. 

Picturas verksamhet omfattar grafisk industri och tryckeri. Pictura har ca 100 
anställda i Karlstad och är Skandinaviens största leverantör av gratulations-
kort till fackhandel och dagligvaruhandel. Företaget levererar även present-
papper, stickers, partyprodukter och presentartiklar. 

Verksamheten ger upphov till begränsade utsläpp av lösningsmedel till luft, 
via utsug på byggnadens norra fasad. Verksamheten hanterar dock relativt 
små mängder lösningsmedel. Hanteringen sker satsvis (ej varje dag), främst 
i samband med drift av företagets lackmaskin26. Mängden lösningsmedel 
som förbrukas vid anläggningen uppskattas av verksamhetsutövaren till 20- 
25 liter koncentrerad lösning per år. Lösningsmedlet späds 1:30 innan 
användande. Såvitt känt förekommer inga luktstörningar från verksamheten. 
Inga klagomål eller påpekanden om luktproblem har inkommit till verksam-
hetsutövaren26. 

Boverkets rekommenderade skyddsavstånd till närmaste bostad25 från bland 
annat screentryckerier och dagstidningstryckerier är 200 meter. Picturas 
tryckeriverksamhet bedöms vara av jämförelsevis liten omfattning, varför ett 
mindre skyddsavstånd än 200 meter bedöms vara rimligt att godta. Som 
jämförelse omnämns screentryckerier med en lösningsmedelsanvändning 
under 5 ton per år som små verksamheter i Boverkets skrift. Picturas 
användning är betydligt mindre (20 – 25 liter per år). Påverkan på boende-
miljön vid planerade bostäder i närhet till Picturas verksamhetsområde 
bedöms främst utgöras av buller. 

Konsekvenser av huvudalternativet 

Då lukt från Konsum Värmlands anläggning ständigt förekommer i anlägg-
ningens omedelbara närhet kan luktstörning inte uteslutas vid de planerade 
bostads- och arbetslokalerna.  

                                                      
24 Information från Jan Blomqvist/Urban Bood, Konsum Värmland 2010-04-
26. 
25 Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, 
hälsa och säkerhet. Allmänna råd 1995:5. Boverket december 1995. 
26 Information från Torbjörn Nytomt, Pictura 2010-10-06 och 2012-04-02. 
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5.10 Risk och säkerhet 

 Transporter 

Konsekvenser av nollalternativet 

Trafikbelastningen på Packhusgatan förväntas öka även utan genomförande 
av detaljplanen. En ökad trafikbelastning bedöms medföra en försämrad 
framkomlighet genom området, och kan innebära en något ökad risk för 
trafikolyckor. Eventuellt kan dock den försämrade framkomligheten medföra 
en förflyttning av trafiken från Packhusgatan till Hamngatan, varvid en del av 
de trafikrelaterade riskerna förflyttas från planområdet till Hamngatan.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförandet av detaljplanen innebär att områdets trafikstruktur får mer 
stadslika lösningar som till större del tar hänsyn till mjuka trafikanters villkor. 
Särskild vikt bör läggas vid utformningen av säkra korsningspunkter mellan 
skyddade och oskyddade trafikanter. Åtgärderna bidrar till att minska risken 
för trafikolyckor inom området trots en ökad trafikbelastning.  

Söder om och i direkt anslutning till planområdet ligger Hammaröleden, vars 
norra sträckning är rekommenderad transportväg för farligt gods. För att 
minska risken att utläckande brandfarlig vätska når planområdets bebyggel-
se krävs en bebyggelsefri skyddszon med någon form av uppsamlingsdike 
eller liknande. Förutsatt att de hus som förläggs närmast Hammaröleden 
utformas som punkthus och inte lamellhus har Räddningstjänsten bedömt att 
ett skyddsavstånd på 35-40 meter är rimligt. 

Transporter av gasol till Löfbergs lila kafferosteri sker på Packhusgatan. 
Normalt uppgår dessa transporter till i snitt en bil varannan vecka. 

 Översvämning  

Planområdet utgörs av ett låglänt område mellan Inre hamn och Tullholms-
viken (Vänern) vid Klarälvens mynning. Stora delar av planområdet har en 
marknivå på ca +46 till +46,5 m ö h (RH00, Karlstad). I grönområdet närmast 
Tullholmsviken ligger marknivån något lägre. Vattennivån kring området 
påverkas i hög grad av nivån i Vänern. 

Vänern är reglerad sedan 1935. Dämningsgränsen är 44,85 m ö h och 
sänkningsgränsen 43,16 m ö h27. Vattenståndet får därmed variera med 1,7 
m. De senaste trettio åren har Vänerns vattenstånd endast varierat med i 
medeltal 0,7 m. Regleringen begränsas av att tappningen i Göta älv 
maximalt får uppgå till 1 190 m3/s, vilket innebär att Vänern kan stiga över 
dämningsgränsen. Detta inträffade vintern 2000-2001 då Vänerns nivå steg 
till 45,67 m ö h27, vilket motsvarar +45,47 i höjdsystemet RH00, Karlstad.  

                                                      
27 Vänerns vattenvårdsförbund 
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I Karlstads kommuns översvämningsprogram3 lades riktlinjer för plan-
läggning och nytt byggande fast. Utgångspunkten för riktlinjerna är att man 
ska kunna bo kvar i sin bostad och att vattenförsörjning, avlopp, el och 
värme ska fungera och att man ska kunna ta sig till och från bostaden. De 
nya riktlinjerna är att funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt övriga 
byggnader och infrastruktur ska klara 200-årsnivån i Vänern med en 
säkerhetsmarginal på 120 cm (70 cm vindmarginal plus 50 cm marginal för 
framtida klimat). Denna nivå ligger på 46,75 möh (RH00 Karlstad). 

En översvämningsutredning för området har utförts28. I översvämnings-
utredningen har nuvarande 100-årsnivå, 100-årsnivån i framtida förändrat 
klimat samt dimensionerande nivå i framtida klimat studerats. Studerade 
nivåer inkluderar vindeffekt. Den planerade kanalen är inte inkluderad i 
utförd översvämningsutredning.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Utförd översvämningsutredning visar att stora delar av området översväm-
mas vid dagens 100-årsnivå (+46,3 m ö h, RH00, Karlstad) med konsekven-
ser för bland annat framkomligheten inom området och på Packhusgatan 
som följd. Vidare påverkas bostadsbebyggelse och annan bebyggelse samt 
befintliga verksamheter.  

Vid höga vattennivåer kan vatten tränga in i områdets dagvattenutlopp och 
bräddavlopp, vilket kan orsaka överbelastning av dag- och spillvattensystem. 
Även försörjningssystem för energi och vatten kan påverkas.  

Höga vattennivåer i området medför ökad risk för att idag orörliga markföro-
reningar mobiliseras och når vattenområdena i Inre hamn eller Tullholms-
viken. Risken för sättningar inom området kan också påverkas.  

Vid dimensionerande nivå i framtida klimat översvämmas hela området 
undantaget högt liggande vägar, med stora konsekvenser för bland annat 
samhällsnyttiga funktioner som följd.  

Konsekvenser av huvudalternativet samt föreslagna skyddsåtgärder 

Byggande i områden med översvämningsrisk leder, om tillräckliga skydds-
åtgärder inte vidtas, till större inbyggd sårbarhet och risk för skador vid 
eventuella kommande översvämningar. Den inbyggda sårbarheten minskas 
dock i viss mån genom att lägsta nivå för färdigt golv läggs på +46,75 möh 
(RH00 Karlstad).  

I utförd översvämningsutredning har alternativa skydds- och anpassnings-
åtgärder studerats. Mot Tullholmsviken föreslås nivåanpassade inström-
ningsskydd. Dessa kan utgöras av permanenta eller temporära skydd, där 
permanenta skydd är bättre ur säkerhetssynpunkt. Skydden bör utformas på 
ett estetiskt tilltalande sätt och så att de smälter väl in i omgivningen. Dess-

                                                      
28 Översvämningsstudie för kv Kanoten mfl. Sweco 2010-01-19. 
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utom bör de även förberedas för högre vattennivåer, exempelvis genom att 
de konstrueras för att lätt kunna byggas på vid behov.  

För inströmningsskydd mot Inre hamn föreslås två alternativa lösningar; 
lokala skyddsåtgärder inom kv. Kanoten alternativt avskärmning av Inre 
hamn. Lokala skyddsåtgärder (alternativ 1 i översvämningsutredningen) 
utgörs av nivåanpassade inströmningsskydd utmed Kanikenäsbanken.  

Avskärmning av Inre hamn (alternativ 2 i översvämningsutredningen) kan 
möjliggöras genom att stänga av Pråmkanalen och Inre hamn vid extremt 
höga vattennivåer. Inloppet till Inre hamn bedöms kunna stängas av genom 
att en ny sluss- och reglerlucka anläggs i anslutning till Våghusbron vid 
Hammaröleden. Även de befintliga slussluckorna vid Hagaslussen i Pråm-
kanalen bör byggas på för att klara högre vattennivåer. Dagvatten som 
avleds till Pråmkanalen och Inre hamn måste, vid genomförande av alter-
nativ 2, pumpas ut i Vänern.  

Vid genomförande av inströmningsskydd mot Tullholmsviken samt skydds-
alternativ 1 mot Inre hamn skyddas planområdet samt anslutande område i 
norr (kv. Barkassen mfl) mot översvämning vid de studerade vattennivåerna.  

Genomförande av inströmningsskydd mot Tullholmsviken samt skydds-
alternativ 2 mot Inre hamn skyddas ett större område runt Inre hamn som 
även inkluderar området öster och nordost om planområdet. 

För närmare beskrivning av studerade skyddsförslag samt illustration av 
ungefärlig sträckning och placering av möjliga skydd, se utförd översväm-
ningsutredning28. I översvämningsutredningen beskrivs även möjliga an-
passningsåtgärder för avloppssystemen. På grund av otillräckliga stabilitets-
förhållanden (se avsnitt 5.2, Markförhållanden) krävs förstärkningsåtgärder 
för att kunna genomföra alternativ 1. Alternativ 1 har därför utgått. 

Sammantaget bedöms huvudalternativet leda till minskad risk för översväm-
ning i det aktuella området jämfört med nollalternativet under förutsättning 
att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.  

5.11 Hushållning med naturresurser 

 Markanvändning 

Markanvändningen i området utgörs idag av kontor, lagerverksamhet, 
bilhandel, parkering samt natur- och parkmark.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär inga förändringar av markanvändningen.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Genomförande av detaljplanen innebär en betydande förtätning av området. 
Markanvändningen kommer att utgöras av såväl mark för verksamheter som 
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mark för bostadsändamål samt park- och grönytor. Med undantag för Tull-
holmsvikens strandkant tas ingen oexploaterad mark i anspråk.  

 Energi och material 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär inga förändringar av energianvändning eller material-
förbrukning.  

Konsekvenser av huvudalternativet 

Under byggskedet åtgår material och råvaror. Förbrukningen av råvaror och 
material bedöms dock inte behöva bli oskäligt stor. 

Placeringen av bostäder och arbetsplatser i nära anslutning till centrum inne-
bär kortare dagliga transportavstånd för dem som arbetar och bor i området, 
vilket påverkar hushållningen med naturresurser (energi) i positiv riktning. 
Centrumnära bebyggelse innebär också större möjligheter för fjärrvärme-
försörjning, vilket ytterligare kan medföra bättre hushållning med natur-
resurser.  

6 Avstämning mot miljömål  

Genomförandet av detaljplanen bedöms påverka följande miljömål:  

1. Begränsad klimatpåverkan  
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 

2. Frisk luft 
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.”  

3. Bara naturlig försurning 
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korro-
sionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Inriktningen 
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

7. Ingen övergödning 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås 
inom en generation.” 

Miljömål nr 1, 2, 3 och 7 påverkas via emissioner från trafik. Vägtrafikens 
utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av 



  

 

 
 
 

 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
2013-03-05  
Kv. Kanoten mfl 

 
 

37 (40) 

Uppdrag 1331088; JOGA 
p:\1345\1331327_dp_kanoten,_kompletteringar\000\10 

arbetsmtrl_dok\mkb_kanoten_130305.doc 

 

 
 

F
el

! 
O

kä
n

t 
n

am
n

 p
å 

d
o

ku
m

en
te

g
en

sk
ap

.

marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälso-
effekter.  

Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Sverige har ökat från 
610 till 720 mil per invånare under perioden 1998 till 200729. Utvecklingen 
går för närvarande åt fel håll, transportbehovet och resandet med bil ökar 
istället för att minska. Det är därför viktigt att planering och utveckling av 
bebyggelse och annan samhällsstruktur bidrar till att transportbehovet 
minskar och förutsättningarna för miljöanpassade transporter blir bättre.  

De beräknade halterna av kvävedioxid understiger miljömålet (20 µg/m3 som 
årsmedelvärde). Halten PM10 beräknas dock överstiga miljömålet (15 µg/m3 
som årsmedelvärde). Den beräknade bensenhalten understiger det 
generationsmål (1 µg/m3) som är satt till år 2020. Delmålen för luft är satta 
utifrån att halterna inte skall överskrida lågrisknivåer för cancer eller 
riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material 
och kulturföremål. Riktvärdena är satta med hänsyn till personer med 
överkänslighet och astma.  

Genomförandet av detaljplanen innebär en förtätning av området, vilket 
bedöms generera en ökad trafikbelastning och därmed en ökning av trafik-
relaterade luftföroreningar inom planområdet och dess närmaste omgivning. 
Centrumnära arbetsplatser och boende bedöms dock främja gång- och 
cykeltrafik mellan planområdet och centrum. Förutsättningarna för kollektiv-
trafik bedöms som goda. Den totala trafikbelastningen och de totala väg-
trafikrelaterade emissionerna inom kommunen bedöms därför kunna minska 
till följd av att fler bostäder och arbetsplatser förläggs centrumnära, jämfört 
med nollalternativet. 

Sammantaget bedöms detaljplanen bidra till måluppfyllelse, trots att de 
trafikrelaterade emissionerna till luft lokalt bedöms öka inom planområdet. 

4. Giftfri miljö 
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

Förorenad mark inom planområdet kommer till viss del att saneras i sam-
band med anläggningsarbetena, vilket bidrar till en minskning av befintliga 
markföroreningar inom området. Anläggande av översvämningsskydd 
medför minskad risk för ursköljning av föroreningar till Vänern. Genom-
förande av detaljplanen bedöms därför bidra till måluppfyllelse.  

8. Levande sjöar och vattendrag 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livs-
miljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitets-
målet ska nås inom en generation.” 

                                                      
29 Miljömålsportalen: http://www.miljomal.se 
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16. Ett rikt växt- och djurliv 
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras 
funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.” 

Exploatering av Tullholmsvikens strandkant och grunda strandområden 
påverkar biotopen lokalt och kan bland annat medföra påverkan på repro-
duktionsmöjligheterna för fisk. Under förutsättning att strandzonen med dess 
vassvegetation bevaras i betydande omfattning bedöms konsekvenserna bli 
små.  

Genomförande av detaljplanen bedöms motverka måluppfyllelse av miljömål 
nr 8 och 16, dock endast i begränsad omfattning.  

15. God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.” 

Detaljplanen innebär möjligheter för ett varierat utbud av bostäder, arbets-
platser och service inom planområdet. Tack vare det centrumnära läget 
bedöms transportbehovet minska och förutsättningarna för miljöanpassade 
och resurssnåla transporter förbättras. Detaljplanen innebär vidare att redan 
exploaterad mark nyttjas, vilket är att föredra framför exploatering på 
oexploaterad mark.  

Förtätningen av området bedöms dock medföra en lokalt ökad trafikbelast-
ning, med ökat trafikbuller som följd. Förtätningen innebär också att bostäder 
etableras i nära anslutning till befintlig industri. Störning av boendemiljön, 
främst på grund av buller från trafik och industriell verksamhet kan inte 
uteslutas. Olägenheter för berörda verksamhetsutövare, i första hand i form 
av ökade krav på skyddsåtgärder, kan heller inte uteslutas då nya bostäder 
byggs i mycket nära anslutning till befintlig industri. 

Under förutsättning att relevanta skyddsåtgärder mot höga vattennivåer 
vidtas kan genomförandet av planförslaget leda till minskad risk för över-
svämning i det aktuella området. Vid avsaknad av tillräckliga skyddsåtgärder 
medför genomförande av planförslaget större inbyggd sårbarhet och risk för 
skador vid eventuella kommande översvämningar. 

Sammantaget bedöms genomförandet av planen bidra till måluppfyllelse, 
under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder mot översvämning och 
bullerstörningar vidtas. 
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Följande miljömål bedöms inte påverkas av genomförandet av detaljplanen: 

5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö  
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 

7 Uppföljning och övervakning 

7.1 Fortsatta utredningar mm 

Uppförande av anläggning i vattenområde utgör, liksom grävning och mudd-
ring i vattenområde, vattenverksamhet och är därmed tillstånds- eller anmäl-
ningspliktigt enligt miljöbalken. Det innebär att tillstånd enligt miljöbalken, 
alternativt anmälan om vattenverksamhet, krävs inför anläggande av 
bryggor, pirar, sluss/reglerluckor, tryckbankar och andra byggnadsverk i 
vattenområde. Tillstånd bör sökas i mycket god tid innan planerad byggstart. 

Åtgärder som syftar till att skydda mot oönskat vatten och därigenom varak-
tigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål klassas som markavvatt-
ning och är tillståndspliktigt enligt miljöbalkens 11 kapitel (vattenverksam-
het). Anläggande av översvämningsskydd klassas således som markavvatt-
ning även i det fall skyddet anläggs ovanför strandlinjen vid normal vatten-
nivå. Utöver tillstånd enligt miljöbalken krävs dispens från markavvattnings-
förbudet. 

I detaljprojekteringsskedet kan kompletterande geotekniska undersökningar 
erfordras för varje enskilt objekt. Stabilitet mot vattenområde skall beaktas 
och utredas i varje enskilt fall.  

Vid utformning av byggnader längs Tullholmsviken bör buller från Packhus-
gatan och från Konsum Värmland beaktas. Även vid byggande nära Picturas 
anläggning bör bullerfrågan särskilt beaktas. Bulleraspekten bör särskilt 
beaktas vid detaljprojektering av byggnader för att säkerställa att bygg-
naderna placeras och utformas på ett ur bullersynpunkt lämpligt sätt.  

7.2 Övervakning under byggtiden 

Ett kontrollprogram för varje enskilt objekt bör upprättas inför byggskedet. 
Skydd av vattenområden bör särskilt beaktas. Kontrollprogrammet bör 
innehålla schaktinstruktioner samt instruktioner för behandling av jord och 
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grundvatten. Bland annat bör sågverksavfall och kol betraktas som risk-
indikatorer för förhöjda föroreningshalter.  

Vidare bör kontrollprogrammet omfatta försiktighetsåtgärder och krav på 
entreprenör för att undvika utsläpp till mark och vatten. Vid anläggande i 
vattenområde bör även tidpunkt för arbetet anpassas för att minimera 
påverkan på fisk och annan fauna. Åtgärder för att minimera grumling bör 
också inkluderas. 

Kontrollprogrammet bör innefatta försiktighetsåtgärder för att minimera 
bullerstörning från arbetsmaskiner samt instruktioner för hantering av avfall.  

7.3 Uppföljning av planen 

Karlstads kommun ansvarar för att aktuellt planområde tas i beaktande vid 
kommande mätningar av luftföroreningar. Uppföljning av luftkvalitet och 
luftföroreningar kan ske genom mätningar eller modellberäkningar.  

Karlstads kommun ansvarar även för att aktuellt planområde tas i beaktande 
vid framtida trafik- eller bullermätningar.  


