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

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan för Kv. kanoten m.fl. omfattande kvarteret Kanoten, fastighe-
terna Barkassen 7, 9,11 och 15, en del av Tullholmssågen 4 och en del av fastighe-
ten Viken 2:1 har varit på samråd under tiden 12 juli – 9 september, 2011. Ett in-
formations- och samrådsmöte hölls för boende och grannar den 24 augusti 2011. 35 
personer deltog i mötet. 
Planförslaget har skickats till Hammarö kommun, kommunala och statliga remiss-
instanser samt till fastighetsägare som berörs av förslaget. Planen har dessutom 
funnits tillgänglig för allmänheten på stadsbyggnadsförvaltningen, stadsbiblioteket 
och på kommunens hemsida.  
Minnesanteckningar från mötet bifogas samrådredogörelsen. 

Sammanfattning 
De synpunkter som kommit in berör i huvudsak områdets utsatthet för höga vatten-
nivåer översvämningar, upphävande av strandskydd, trafik och framkomlighet på 
Packhusgatan, exploatering av strandzonen längs Tullholmsviken med sin påver-
kan på Natura 2000, samt planområdets utsatthet för trafikbuller från Packhusga-
tan. Även frågor om stabilitetsförhållande och luftföroreningar från trafiken har be-
rörts i yttrandena.  

Planhandlingarna har justerats enligt synpunkter som kommit in under samrådet. 
Synpunkterna har resulterat i att  

• plankartan har kompletterats och förtydligats 
• byggrättgränsen för Picturas fastighet har utvidgats till att omfatta hela 

byggnaden 
• plankartan har kompletterats med två nya ytor för tekniska anläggningar 

och en särskild markanvändning för kanotklubben 
• gatuhöjd på korsning Packhusgatan - Lagergrens gata har införts i plankar-

tan 
• planbestämmelse om dagvattenhantering och gestaltningsprogram har in-

förts i plankartan  
• bullerutredning, trafikanalys och luftsituation på Packhusgatan har kom-

pletterats med hänsynstagande till exploateringsgard. 

• geoteknik- och stabilitetsförhållande längs Hamn inloppet och Tull-
holmsviken har ytterliggare utretts. 

• planbeskrivningen har kompletterats med kravet för cykel- och p-platser i 
enlighet med den utförda utredningen. 

• med tanke på översvämningsskyddet vid Våghusbron och längs Tull-
holmsviken har marken genomsläpplighet inom planområdet undersökts 

 

Övriga synpunkter har inte föranlett någon ändring av planen. 
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Kvarstående synpunkter 
Synpunkter från fastighetsägare för Eldaren 5 inom Norsstrand, ”Ove Johansson” bo-
ende på Strandvägen 29, Operation Karlstad och Karlstadshus AB att del av området 
inte ska bebyggas har inte tillgodosetts. Inte heller Picturas önskemål om att deras fas-
tighet inte ska omfattas av planen har tillgodosetts. I övrigt finns inga synpunkter som 
inte har besvarats eller beaktats. 

Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa 
sammanfattas och kommenteras nedan (kommentarer i kursiv stil). Vissa yttranden 
återges i sin helhet. 

Yttranden av upplysningskaraktär och utan erinran 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Samrådshandlingen gällande detaljplanen för kv. Kanoten m.fl. beaktar sociala 
konsekvenser och frågor såsom trygghet, barn och unga, folkhälsa samt integration 
och mångfald. I övrigt har Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inga synpunk-
ter. 

Kommentar 

Planbeskrivningen har redan redovisat de ovan nämnda konsekvenserna, se plan-
beskrivningen sidan 18-19.  

Barn- och ungdomsförvaltningen 
I dessa sammanhang ligger det i barn- och ungdomsförvaltningens intresse att barn 
och ungdomars behov av förskola och skola kan realiseras på ett tillfredsställande 
sätt inom planområdet, men också att barn och ungdomars intressen i övrigt kan 
tillgodoses. Det förslag som redovisas innebär såväl nya bostäder, men också att 
nya arbetsplatser tillkommer inom planområdet. Centralt inom planområdet finns 
en förskola/skola planerad, i direkt närhet till ett område avsett för lek och ett 
mindre parkområde.  

Det är också viktigt att tillgodose behovet av trygga och säkra skolvägar till och 
från området, detta för att förbättra barns möjligheter att på egen hand kunna röra 
sig mellan de olika vardagsmiljöer de vistas i, skola, hem eller lekmiljöer. Särskilt 
viktigt är detta i Kv. Kanoten m.fl., då det inre hamnområdet erbjuder en del miljö-
er med höga kajkanter.  

Kommentar 

Planförslaget har tagit hänsyn till detta genom att placering av skoltomten i en 
tryggad miljö, mitt i område med närheten till lekplatser, gc-vägar och gångbanor.  

I planförslaget finns beskrivet en planerad gång- och cykelbro mot Vågmästaren 
som ger möjlighet att fortsätta vidare på befintlig gång- och cykelbro mot Tyg-
gårdsviken. Den planerade gång- och cykelbron ansluter mot de avsedda platserna 
för skola, lek och parkområde och ger en säker och trygg gång- och cykelväg. Det 
är mycket väsentligt att detta genomförs för att säkerställa säkra och trygga skolvä-
gar och möjliggöra för barn att på egen hand röra sig inom området och till de an-
gränsande områdena. 

Kommentar 

Byggrätten för den planerade gc-bron över hamninloppet finns redan i den gällan-
de planen för Vågmästaren. Dock måste man komma ihåg att hamninloppet är en 
farled för båttrafik vilket innebär att gc bron måste vara en öppningsbar gc-bro. 
Eftersom det i dagsläget finns några andar alternativa gc - anknytningar till plan-
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området (ex. via Våghusbron och Tolagsgatan längs Löfbergs skrapa) bedöms ett 
genomförande av den planerade gc-bron ligga längre fram i tiden.  

Lantmäterimyndigheten 
Från fastighetsbildnings- och registersynpunkt finns inget att erinra mot planförsla-
get. 

Skanova access AB 
Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området enligt bifogad karta. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt har vi inget att erinra mot de-
taljplanen. 

Kommentar: 

Enligt den befogade kartan kommer befintligt nät i stort sätt hamna inom gatu-
mark. Beträffande de ledningar som kan beröras för eventuella flyttning har vida-
rebefordrats till exploatören för beaktande vid projektering. I genomförandebe-
skrivningen anges att den exploatering som föranleder flyttning av ledningar ska 
svara för kostnaderna för flyttningen.  

Karlstad Elnät AB 
I de beräkningar vi gjort enligt detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. uppskattar vi att 
behöva ytterliggare två stycken nya nätstationer, Placering av dessa bör göras i 
samråd med både exploatör samt stadsbyggnadsförvaltningen då det är stora effek-
ter som skall distribueras. Det viktigt att de får en central placering för att hålla ner 
kabel längder. Alla befintliga nätstationer inom området blir kvar. 

Kommentar 

Innan utställning har företrädare från Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stads-
byggnadsförvaltningen, Karlstads Elnät och exploatören träffats för att diskutera 
frågan vilket resulterat i att el-stationen längs Lagergrens gata och en del elled-
ningar kommer att flyttas på exploatörens bekostnad samt att plankartan komplet-
terats med några nya ytor för tekniska anläggningar för framtida transformatorsta-
tioner.  

Karlstads Energi AB 
Idag är Karlstads Energi etablerade med fjärrvärme i delar av området. Vid en fort-
satt exploatering av området kommer fjärrvärmenätet att byggas ut ytterligare. Hu-
vudledningar kommer att läggas i lokalgatorna och längs Packhusgatan. Servisled-
ningar till fastigheter behöver även läggas på kvartersmark för att nå fastigheter 
som är aktuella för anslutning. 

Kommentar 

Frågan har utretts mellan exploatören och Karlstads Energi vilket resulterat i att 
varje fastighet kommer att ha egen servispunkt (anslutningspunkt) i angränsande 
gata 

För att kunna försörja området Varvet, öster om Hammaröleden med fjärrvärme 
behöver delar av fjärrvärmeledningen längs Kanikenäsbanken förstärkas alternativt 
läggas om. 

Delar av de befintliga fjärrvärmeledningarna kommer vid ett genomförande av pro-
grammet att behöva flyttas då de hamnar under byggnader. Den viktigaste är över-
föringsledningen mellan Karlstad och Hammarö. Ledningen ligger ca 20m väster 
om Hammaröleden. Enligt kartor i planprogrammet kommer ledningen delvis att 
byggas över av ett parkeringsdäck vid nuvarande kanotklubbens stuga. En flytt av 
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denna ledning är ganska komplicerad och måste planeras så att kostnader för alter-
nativ produktion inte uppstår. 

Kommentar 

Byggrättsgränsen har justerats med hänsynstagande till befintlig ledningsrätt för 
fjärrvärmeledning så att det inte krävs någon flyttning av ledningen. 

Karlstads Energi planerar för en utbyggnad av fjärrkyla i Karlstad. Fjärrkylan 
kommer att produceras med vatten från Vänern och spillvärme, Fjärrkyla kommer 
att minska koldioxidutsläppen för produktion av kyla. Planerna innefattar även om-
rådet Kanoten. Ledningar kommer att förläggas i lokalgator med servisledningar på 
kvartersmark till de aktuella fastigheterna. Beslut om utbyggnad av fjärrkyla kom-
mer att fattas 2012/2013.  

Kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats med upplysning om utbyggnad av fjärrkylan. 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen konstaterar att den tänkta exploateringen är ett ambitiöst och intres-
sant grepp i frågan om stadsbyggande. En exploatering av området kräver hänsyn 
till de flesta av de förutsättningar som dagens diskussion kring klimatpåverkan och 
miljöfrågor innebär. Vidare menar Länsstyrelsen att Karlstads kommun bör lägga 
ner ett omfattande arbete på att göra handlingarna mer överskådliga och samman-
hängande.  

Länsstyrelsen konstaterar att de bifogade utredningarna inte utgår från samma för-
utsättningar, vilket medför att det inte går att tolka resultaten i förhållande till plan-
förslaget, t ex används olika siffror när det gäller trafikmängder och olika hastighe-
ter. Samma förutsättningar måste gälla för alla utredningar och de resultat som 
kommer fram i utredningarna.  

Kommentar 

Utredningarna har kompletterats med hänsynstagande till planens förutsättningar. 

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att planen i nuvarande utformning ställer en rad 
krav på skyddsåtgärder och tillstånd enligt andra lagstiftningar. Länsstyrelsen kan 
inte bedöma om dessa kan beviljas och därmed göra planen genomförbar. 

Länsstyrelsen förstår att den komplexa planeringssituationen med de många delfrå-
gor som måste hanteras, leder till att plankartan med dess planbestämmelser inne-
håller väldigt mycket information. Även här rekommenderar Länsstyrelsen att ar-
bete läggs på att skapa överskådlighet för att göra plankartan mer lättläst. Så långt 
det är möjligt, bör antalet planbestämmelser minskas för att säkerställa att samtliga 
berörda har möjlighet att tillämpa planens intentioner i efterföljande beslut. 

Kommentar 

För att vara ett så stort exploateringsområde är antalet bestämmelser mycket be-
gränsat. Plankartan har bearbetats för att öka tydligheten. 

Gjorda utredningar har sammanfattats i planbeskrivningen för att underlätta inne-
hållet för dem som tolkar planen. 

Länsstyrelsen vill dessutom påpeka att kommunens bedömning av parkeringsbeho-
vet kraftigt ökat sedan planen var på programsamråd. Länsstyrelsen efterlyser 
koppling till strävan om att skapa en transport- och energieffektiv stad och anser 



UTSTÄLLNINGSHANDLING 
Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. Samrådsredogörelse 5 

 

 

vidare att det är svårförenligt med målsättningen om ett klimatneutralt Värmland år 
2030. 

Kommentar 

Planens utformning, liksom närheten till centrum, ger goda förutsättningar för 
både kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, varför behovet att nyttja bil för dag-
liga transporter bör kunna begränsas. Trots detta kommer troligen många som bor 
i området att vilja ha bil för andra resor, och det måste finnas plats för dessa bilar 
att stå någonstans i området. 

Råd om tillämpningen av PBL 
Planbestämmelser 

För användning av allmän plats anger plankartan fem ändamål. Under utformning 
av allmän plats anges sju underrubriker. Rubrikerna Torg och GC-väg bör flyttas 
till användningsrubriken, då detta är användning och inte utformning. Rubriken 
Kaj/Torg går inte att använda då Kaj är användning av kvartersmark och Torg är 
allmän platsmark. Vidare är mark med beteckningen allmän platsmark olämplig att 
prickmarkera. Den prickmarkerade marken anger dessutom att byggnation av kiosk 
är tillåtet. Därmed blir bestämmelsen motstridig och uppfyller sannolikt inte det 
syfte som kommunen avser. 

Plankartan bör förbättras genom att användningarna får tydliga användningsgrän-
ser, för att tillämpningen av planen ska underlättas.  

Kommentar 

Plankartan har justerats. 

Länsstyrelsen rekommenderar att föreskriven gatuhöjd anges på plankartan. I Bo-
verkets allmänna råd beskrivs syftet med detta genom ”Från både miljö- och kost-
nadssynpunkt är det ofta nödvändigt att lägga fast den allmänna platsens höjd. Sär-
skilt gäller detta där platsen utgör gata eller park som gränsar till kvartersmark som 
ska bebyggas. Höjden från fastighetens utfart ska kunna utläsas.” Föreskriven höjd 
bör anges på fler ställen, gärna i korsningar. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats med gatuhöjd där det bedöms vara nödvändigt. 

Två av kvartersområdena har markanvändning LEK. Denna finns inte utan är en 
utformningsbestämmelse under exempelvis rubriken PARK. 

Flertalet av kvartersområdena är enbart markerade med färg. Det ger ingen juridisk 
hållbarhet, utan de måste även ges en användningsbestämmelse. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats och förtydligats.  

Två områden på kvartersmark för bostadsändamål är ringprickade. Vad detta bety-
der ska anges i planbestämmelserna. 

Länsstyrelsen konstaterar att de finns en planbestämmelse som säger att husen väs-
ter om Packhusgatan inte får ha bostäder i bottenvåningen, motsvarande bestäm-
melse saknas för husen på andra sidan gatan samt de som ligger vid Hammaröle-
den. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats och förtydligats 

För öppet vatten kan bokstaven W användas utan precisering. Sådant vatten går att 
använda för bad (utan bebyggelse) utan att det anges varför W6 kan tas bort.  

Kommentar 
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W6 har tagits bort från plankartan och öppet vatten har fått bokstaven W. 

Bestämmelsen W5 anger att vattenområdet får överbyggas. I planbeskrivningen 
anges det att detta område avses för en publik funktion. För att detta ska bli tydligt 
i planen behöver användningen utökas med en ytterligare bokstav exempelvis 
W4C1 (Brygga med restaurang) samt exploateringsgrad och våningsantal. 

Kommentar 

Plankartan har justerats 

Även bestämmelsen W4 bör precisera antalet bryggor inom området samt att de 
ska vara allmänt tillgängliga. 

Kommentar 

Antal bryggor behöver inte regleras i planen då hela området får nyttjas för ända-
målet. Antalet bryggor ger sig självt genom att det behöver vara tillräckligt med 
utrymme för båtar mellan bryggorna. Planbestämmelsen för bryggorna har kom-
pletterats med att de skall vara allmänt tillgängliga. 

Gestaltning 

Länsstyrelsen välkomnar att ett gestaltningsprogram har upprättats för planen. Inför 
utställningen bör detta program fördjupas och knytas till planen genom bestämmel-
ser. Detta för att tydliggöra kommunens intentioner. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats.  

Dagvatten 

Det framgår inte tydligt hur dagvattenfrågan ska hanteras i planen, å ena sidan be-
skrivs dagvattenhantering genom LOD (men med de begränsade ytor som finns 
tillgängliga, är det inte tydligt hur detta ska kunna ske) å andra sidan beskrivs hur 
dagvattenledningarna kommer att läggas om och dimensioneras för att klara av 10-
års regn. Länsstyrelsen vill även påminna om att utsläpp av dagvatten är att anse 
som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens 9 kap § 2. Av 12 § Förordning-
en om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att ”Det är förbjudet att i 
vattenområde släppa ut avloppsvatten från ”...” tätbebyggelse, om avloppsvattnet 
inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första 
stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.” Vidare bör frågan om vilka regn-
mängder som ska vara dimensionerade diskuteras i planen. Länsstyrelsen rekom-
menderar att större regnmängder än 10-årsregn blir normerande för dagvattenssy-
stemet. 

Kommentar 

Dagvatten skall i största möjligaste mån omhändertas lokalt inom planområdet 
dvs. inom fastigheter, gatumark och grönytor ex. lekplats, park mm. Omhänderta-
gande av dagvatten förslås att utföras på olika sätt bl.a. genom infiltrering och 
fördröjning i synliga system, ett så kallat öppet dagvattensystem ex. minikanaler, 
avrinningsveck, mindre damm, grästak och infiltration vid allé planteringar längs 
huvudgatan och tvärgator.     

När det gäller dimensionerade regnmängder har Karlstads kommun enligt 
”Svenskt Vatten rekommendationer” funktionskrav på sig att klara 10-årsregn plus 
20 % av detta mängd vid dimensionering av dagvattensystem vilket ungefär mot-
svarar 20- årsregn. 

Närströvområde/grönytor 

Länsstyrelsen delar inte kommunens mening om att planen skulle vara ett steg i att 
skapa den ”goda gröna staden”, då det inte tillskapas några nya grönområden, utan 
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planen tar i anspråk de grönytor som finns längs det aktuella strandområdet. Enligt 
den strategiska plan som antagits i kommunfullmäktige ska ”samhällsplaneringen 
ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kul-
turvärden”. Här står bl.a. att ”alla innevånare ska ha tillgång till ett mindre grön-
område inom 50 m avstånd, större grönområde inom 300 m avstånd och ett när-
strövområde inom 30 min promenadavstånd.” Om eller hur den aktuella planför-
slaget ska uppfylla detta framgår inte av handlingarna. Det är även oklart om kv. 
Varvet kommer att påverkas i detta avseende genom föreslagen exploatering 

Kommentar 

Definitionen för ”den goda gröna staden" handlar inte bara om gröna ytor utan 
också om rekreationsytor och möjligheter till vattenkontakt, torg och allmänplats 
längs vattnet. Lokalt inom planområdet har förslaget tagit hänsyn till frågan ge-
nom att passagen under Kanikebron rustas så att det planerade promenadstråket 
kan sammankopplas till Varvet och Café August. 

Riksintressen  
Natura 2000-området Klarälvsdeltat 

Länsstyrelsen efterlyser ett förtydligande av texten om Natura 2000. Tillstånd 
krävs för verksamheter som kan påverka de skyddade värdena inom ett Natura 
2000-område. Detta gäller oavsett om verksamheten sker inom eller utanför områ-
det. Tillståndsprocessen träder i kraft om det finns en risk för skada på Natura 
2000-området. Länsstyrelsen bedömer att det är troligt att byggprocessen för den 
planerade bebyggelsen vid Tullholmsviken skulle kunna medföra påverkan på Na-
tura 2000-området Klarälvsdeltat. Detta eftersom Tullholmsviken står i kontakt 
med området. Länsstyrelsen vill betona att detta måste beskrivas i såväl planbe-
skrivning som MKB. Natura 2000 är riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken och 
frågan om planens påverkan på riksintresset måste vara tydligt utredd innan planen 
kan antas. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Natura 2000-området inte kommer 
att påverkas av exploateringen: 

• Förändringen av dagvattenmängd från planområdet är så begränsad och 
omhändertas till viss del lokalt vilket innebär att det inte skadar riksintres-
set. 

• Växligheten längs strandkanten som berörs av planområdet består framför 
allt av gräsmatta och delvis vass samt det är ett litet begränsat område 
som ligger på ett avstånd av ca 150 meter från Natura 2000 norra gräns.  

• Eftersom inom det aktuella området inte finns några betade strandängar, 
lövskog och inte heller hällmarkstallskog bedöms att strandområdet inte 
innehåller någon häckningsplats för ingående häckande arter som utpeka-
de i Natura 2000, dvs. att bevarandestatus inte kommer att förändras.  

• Enligt den utförda MKB:n bedöms att riksintresset för naturvård (Klar-
älvsdeltat) och Natura 2000-området inte påverkas av exploateringen, un-
der förutsättning att strandområdet i planområdets södra del bevaras (om-
rådet som ligger direkt söder om kanotklubben som är markerat som na-
turmark på plankartan)   

• Muddrings- och utfyllnadsarbeten under byggskedet kan medföra grumling 
av vattnet i och nedströms Tullholmsviken. Viss grumling inom området 
kan bedömas vara acceptabel ”enligt de föreslagna föreskrifterna för det 
planerade naturreservatet tillåts viss muddring i syfte att möjliggöra båt-
trafik samt för att minska risken för översvämningar”. Konsekvenserna av 
muddring och andra grumlande arbeten kan begränsas genom att de kon-
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centreras i tid till ett samlat tillfälle. En i tid begränsad grumling gör det 
möjligt för växter och djur att lättare och snabbare återetablera sig. Det är 
ofta bättre med en ”stor” muddring eller annan grumlande verksamhet vid 
ett tillfälle än flera ”små” vid upprepade tillfällen 

Miljökvalitetsnormer 
Vatten 

Planens recipient (Vänern - Hammarösjön) uppnår idag inte God kemisk status och 
det finns risk för att inte heller den ekologiska statusen uppnås till 2015 (även om 
den är god idag). Det är främst miljögifter, morfologiska förändringar och flödes-
förändringar som påverkar vattnet. Länsstyrelsen efterlyser beskrivning av hur pla-
nen påverkar recipientens status och hur kommunen genom ingreppet avser påver-
ka utvecklingen så att målet nås 2015. 

Kommentar 

Vänerns kemiska status påverkas framför allt av kvicksilver. Kvicksilver kan ev. 
komma från berggrunden, miljögifter (näringsämnen och gödning) från åkermark i 
samband med regnvatten, via luft som kommer från europiska vägar och vägvatten. 
Kvicksilver bedöms inte uppkomma i samband med genomförande av projektet 
pga. att man inte längre använder kvicksilver som byggmaterial ex. takplåt och inte 
heller i avloppssystem.  

Det som kan påverka recipientens kemiska status är dagvattnet som kommer från 
vägar och parkeringsytor. Eftersom dagvattnet från dessa ytor föreslås omhänder-
tas lokalt innan det släpps ut i Vänern bedöms att statusen för vattnet inte kommer 
förändras eller försämras. D.v.s. att föroreningsbelastningen bedöms kunna hante-
ras och upptas genom ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis i 
form av fördröjningar eller infiltration längs alléplantering och grönytor. 

Luftkvalitet 

Planförslaget innehåller förslag på sju våningar höga byggnader på båda sidor om 
Packhusgatan. Länsstyrelsen konstaterar att modellberäkningarna för att få fram de 
kommande luftföroreningshalterna är gjorda enligt vedertagen modell, men att be-
räkningarna skett med ensidig bebyggelse vilket innebär att resultaten från beräk-
ningen inte är tillämpliga. Föroreningsnivåerna kan antas ligga betydligt högre med 
hus på båda sidor vägen jämfört med hus på bara ena sidan av vägen. Utgångs-
punkten i beräkningen är gjord i en hastighet om 30 km/h i aktuellt PM, medan det 
i bullerutredningen för aktuell detaljplan har beräknats bullervärden på hastigheter 
på 50 km/h. Ett förtydligande kring detta behöver göras inför utställningen.  

Kompletteringen av luftkvalitetsfrågorna bör även ta hänsyn till att bebyggelsen på 
båda sidor av Packhusgatan, kan medföra att de luftföroreningar som blåser in från 
den hårt trafikerade Hammaröleden stängs in. 

Länsstyrelsen konstaterar alltså att bifogat PM Packhusgatan Karlstad luftförore-
ningar måste kompletteras väsentligt för att kunna användas som underlag för att 
ge en bild av kommande luftföroreningshalter eller göra antaganden om den kom-
mande luftkvaliteten. 

Kommentar 

Utredningen om luftföroreningar kring planområdet har förtydligats och komplet-
terats, med hänsyn tagen till förslagna byggnadshöjd (7 vån) längs Packhusgatan, 
vägens utformning, framtida trafikmängd (13 000 och 19 000 f/d) och vägens has-
tighet (50 km/h). Denna visar att riktvärde för miljökvalitetsnormen klaras men ut-
värderingströsklar kommer att överskridas.  

När det gäller överskridande av utvärderingströsklar kommer Karlstads kommun 
att följa upp luftsituationen kring planområdet  
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Rekommendation - luftkvalité 

För modellberäkningar i SIMAIR bör också en nyare version av programmet an-
vändas. I aktuellt PM överensstämmer inte resultatredovisningen med hur miljö-
kvalitetsnormerna är uppbyggda, samt att man använder en terminologi och en pro-
centsatsredovisning i tabeller och diagram som idag inte återfinns i förordningen 
för miljökvalitetsnormer i utomhusluft. Detta gör resultatet svårtolkat och Länssty-
relsen hade önskat ett diagram för respektive luftföroreningshalt där man kan se 
hur föroreningshalterna varierar under året i µg/m3 månad för månad och där man 
ritat in gränsen för respektive miljökvalitetsnorm (år, dygn, timme beroende på pa-
rameter), övre utvärderingströskel och nedre utvärderingströskel. 

För utvärdering av modellberäkningar ska också utföraren av modellberäkningarna 
i sitt PM ange vilka grundförutsättningar som använts som indata i beräkningen, 
detta har i aktuellt PM bara gjorts delvis. 

Kommentar 

Luftutredningen har kompletterats och förtydligats.  

Om förslaget innebär förändringar i trafikmönstret måste konsekvenserna beskrivas 
även vid övriga gator/områden i staden som påverkas av förslaget. Strandvägen och 
Hamngatan är de gator som nämns i trafikutredningen. 

Kommentar 

Med tanke på de utformningar och åtgärder som förslås för Packhusgatan kan det 
konstateras att förändringar för framkomligheten blir väldig liten. Därför bedöms 
att trafikmönstret i staden inte påverkas eller förändras.   

Mellankommunala frågor 
Packhusgatan är en av de få vägarna som leder från grannkommunen Hammarö in 
till Karlstads centrum. Denna väg föreslås i några scenarion få sänkt hastighet till 
30 eller 40 km/h. Om denna lösning väljs, bör frågan om framkomligheten för 
transporter från Hammarö beskrivas tydligare. Även om vissa av dessa frågor geo-
grafiskt ligger utanför det nu aktuella planområdet, bedömer Länsstyrelsen att pla-
nens genomförande skulle kunna påverka mellankommunala frågor. I väntan på att 
Karlstads trafikfrågor diskuteras i ett större perspektiv, bör inskränkningar i trafik-
flöden till och från Hammarö hanteras med största varsamhet. Därför behöver ut-
ställningshandlingen diskutera frågorna i ett större perspektiv.  

Kommentar 

I samband med planarbetet har en trafikutredning på Packhusgatan utförts. Utred-
ningen har studerat framkomligheten på gatan med tre olika scenarier (dagens tra-
fik, lite högre än dagens trafik och trafikmängden när hela området byggs fullt ut). 
Utredningen visar att restid på Packhusgatan under maxtimme i nuläget är 60 se-
kunder och när området byggts fullt ut ökar till ca 120 sekunder. För att trafiksitu-
ationen ska fungera på ett tillfredställande sätt förutsätter detta att en del åtgärder 
måste göras, t ex. att Packhusgatan, på avsnittet mellan Lagergrens gata och Tull-
husgatan breddas till två körfält. En annan åtgärd som i samband med trafikplan 
för Karlstads kommun och denna plan har tagits upp är ny förbindelse i Ullebergs-
ledens förlängning med en ny bro över västra älvgrenen och en vidare koppling 
mot Hammaröleden. Denna åtgärd förväntas att avlasta Packhusgatans trafik-
mängd med upp mot 40 %.av trafikmängden. 

Man ska dock notera att framkomligheten och restiden på Packhusgatan har un-
dersökts under maxtimme, när Packhusgatan är mest belastad.  Övrig tid över 
dygnet förväntas tillgängligheten vara högre och köerna därmed kortare 
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En fråga som bör hanteras i utställningshandlingen är det tilltänkta översvämnings-
kyddets påverkan på Hammaröleden. Frågor som bör belysas är hur användning av 
översvämningsskyddet påverkar framkomligheten på trafikleden. 

Kommentar 

Karlstads kommun har parallellt med planarbetet undersökt översvämningspro-
blematiken där relativt detaljerade förslag för skyddsåtgärder och deras påverkan 
framgår. Den delen av Hammaröleden som berörs av översvämningsskyddet bygg-
des på fastmark - berggrund. Hammaröledens vägbank har utretts avseende 
genomsläpplighet. Detta har resulterat i att dagvattenpumpstationen skall dimen-
sioneras med hänsynstagande till detta. Därför bedöms att översvämningsskyddet 
inte kommer att påverka framkomligheten på Hammaröleden, och inte heller vä-
gens stabilitet.    

Hälsa och säkerhet 
Översvämning 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om översvämning är en av de centrala fråge-
ställningarna kring planen och dess genomförande. Om den planerande bebyggel-
sen ska kunna skyddas, bör villkor för bygglov gällande samtliga tillkommande hus 
finnas i planen. Detta skulle innebära att åtgärderna för att hindra översvämningar 
först genomförts, innan bygglov kan ges. Åtgärderna som åsyftas är frågorna om 
tillstånd och tydlig tidsplan för byggande av slussporten, inströmningsskydd mot 
Tullholmsviken och Hagaslussens upprustning.  

Kommentar 

Plankartan har kompletterats med planbestämmelse om villkor för bygglov med 
avseende på byggande av översvämningsskydd. 

Idag finns det två passager under Hammaröleden som riskerar att översvämmas vid 
höga flöden och som måste tas med i diskussionerna. I analysen står det att vägtun-
neln under Hammaröleden närmast Inre hamnen behöver förberedas för lämplig åt-
gärd vid en extremsituation. Den var översvämmad år 2000-2001. Metod för åtgär-
den måste redovisas. Detta för att beskriva hur kommunen planerar att hantera en 
längre översvämningssituation med en stängd slussport. Hur dessa frågor hanteras i 
den nu aktuella planen, får konsekvenser för kvarteret Varvet som ligger på andra 
sidan Hammaröleden. 

Kommentar 

De två passagerna kommer att förses med permanenta eller semipermanenta över-
svämningsskydd för höga flöden. När det gäller översvämningssituation med en 
stängd slussport och vägtunnel finns möjlighet att anordna en tillfällig angöring 
till Kanikenäsholmen från Hammaröleden, i höjd med Café August. 

Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats detta.  

Konsekvenser för försörjningssystem och transportmöjligheter behöver utredas yt-
terligare. Funktionskravet innebär att boende i husen ska kunna bo kvar i sin bostad 
och att då vattenförsörjning, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska 
kunna ta sig till och från bostaden, inte bara inom området utan även till och från 
detsamma.  

Kommentar 

Rent generellt är energiförsörjning och transportmöjligheter problem som planom-
rådet delar med andra stadsdelar i Karlstad. Dessa problem måste hanteras i ett 
mer övergripande sammanhang och kan inte i sin helhet lösas i denna plan. 
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Det finns en rad faktorer som är beroende av SGI:s utlåtande och som Länsstyrel-
sen i nuläget inte kan uttala sig om, till exempel genomsläpplighet, belastning, 
möjlighet till parkeringsgarage under tillkommande byggnader med mera. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har inför utställningen uppdragit åt SWECO att i 
samråd med SGI utreda stabilitetsförhållanden och markens genomsläpplighet 
inom planområdet. Enligt utförda stabilitetsberäkningar uppfylls inte erforderliga 
säkerhetsfaktor utan att förstärkningsåtgärder utförs. Lämpliga förstärkningsåt-
gärder bedöms vara tryckbankar alternativt i kombination med lättfyllning 
och/eller avschaktning. I detaljprojekteringsskedet ska kompletterande geotekniska 
undersökningar utföras anpassade för respektive objekt och etapp.  

När det gäller markens genomsläpplighet visar de utförda simuleringarna att in-
läckaget, med antagna vattennivåer och fördelning, sannolikt inte kommer att 
överstiga 50 l/s via Kanikenäsbanken och 50 l/s via vägbanken vid Hammaröleden. 
Detta innebär att den avsedda pumpstationen för översvämningar skall dimensio-
neras för totalt 600 l/s (500 l/s för hela avrinningsområdet plus 100 l/s för inläcka-
get vid Hammaröleden och Packhusgatan).    

Planhandlingarna har kompletterats med de nya förutsättningarna gällande stabi-
litetsförhållanden och dimensionering för dagvattenpumpstation 

Transport farligt gods 

Idag körs gasoltransporter via Packhusgatan till Löfbergs Lila. I planförslaget sak-
nas en redovisning av detta samt hur denna fråga ska hanteras i det fortsatta planar-
betet. Länsstyrelsen förutsätter att detta kompletteras till utställningshandlingen. 

Kommentar 

Gasoltransport på Packhusgatan har rejält minskat och sker en gång varannan 
vecka. Detta pga. att ökat lagringsutrymme i Löfbergs cistern leder till färre gasol-
transporter än tidigare. Samtidigt kommer tillåten hastighet på Packhusgatan att 
begränsas till 50 km/h, och gatan kommer att utformas på ett sätt som inte bidrar 
till högre hastighet vilket gör att sannolikheten för en olycka minskar. Planbeskriv-
ningen har kompletterats med uppgiften. 

Enligt Karlstads räddningstjänst räknas inte Packhusgatan som transportled för 
miljöfarligt gods på grund av att gasoltransport inte sker oftare än en gång varan-
nan vecka.  

Planbeskrivningen har även kompletterats med en rubrik om gasoltransport på 
Packhusgatan.  

Buller 

När det gäller effekter av förslaget så står det i trafikutredningen att det rekom-
menderas att två körfält anläggs i vardera riktningen, för att undvika effekter utan-
för planområdet. Det går inte att utläsa av planförslaget om detta beaktats. Om det-
ta inte genomförs bör effekter även utanför planområdet tas med i utredningar där 
framförallt buller och luftkvalitet vid de gator/områden som kommer att få en ökad 
trafikering pga. planförslaget måste studeras. 

Kommentar 

Trafikutredningen menar att Packhusgatan på avsnittet mellan Lagergrens gata 
och Tullhusgatan skall vara så bred att det räcker för två körfält västerut och ett 
fält österut. Planförslaget har utformats med hänsyn till detta. 

Länsstyrelsen menar att det är oklart om avstegsfallet för buller är tillämpligt för 
området. Den tänkta etableringen handlar inte om komplementbyggnader eller att 
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planområdet ligger intill kollektivtrafikstråk, utan det är fråga om en helt ny stads-
del för boende som kräver utbyggnad av kollektivtrafiken. 

Kommentar 

Följande resonemang ligger till grund för avstegsfallet från buller riktvärdena: 

• Exploateringen innebär förtätning av befintlig bebyggelse med ordnad 
kvartersstruktur, i ett läge med goda förutsättningar för kollektivtrafik och 
med sådan närhet till Karlstads centrum och många målpunkter att för-
flyttning till fots eller med cykel är självklara alternativ. 

• Planförslaget förutsätter att området präglas av stadskaraktär, alltså kvar-
tersstad med slutna kvarter som underlättar att åstadkomma innergårdar 
som är optimala ur bullersynpunkt för att uppnå ”tyst eller ljuddämpad 
sida”. 

•  Området har flera andra kvaliteter som sammantaget gör att det är lämp-
ligt att bebygga med bostäder och verksamheter. Det ligger i ett attraktivt 
läge i staden med kontakt både med Vänern och Inre hamn  

• Det finns bra underlag att området får en väl fungerande kollektivtrafik 
samt planförslaget bygger på att planområdet förses med kollektivtrafik. 

• Området har goda anslutningar till gång- och cykelförbindelser med både 
Karlstads centrum och kringliggande stadsdelar.  

• Övrig infrastruktur, inklusive fjärrvärme, är utbyggd till området och har 
kapacitet för anslutning av dessa bostäder och verksamheter. 

• Ett genomförande av planen ger förutsättning för många åtgärder som är 
mycket betydande fördel för andra delar av Karlstad ex. översvämnings-
skydd. 

• Det ligger på ett avstånd av ca 700 m till stadskärna och mindre än 200 
meter till framtida resecentrum 

• Exploatering av planområdet har stor betydelse för Karlstad så att kom-
munen kan erbjuda exploatörer/fastighetsägare byggbar mark i centralt 
läge utan att göra våld på den befintliga, historiska stadskärnan 

• Ett genomförande av planförslaget har betydande fördelar för miljön och 
för stadens långsiktiga hållbarhet och attraktivitet. 

Förvaltningen gör också bedömningen att de åtgärder som föreskrivs i planen är 
tillräckliga för att uppnå tillfredsställande förhållanden inom planområdet 

Bullerutredningen utgår från förutsättningar som inte finns i planförslaget, där det 
bland annat står att ”bostadshusen förutsätts vara 3 våningar över bottenplan enligt 
planbeskrivningen”. Detta är något svårtolkat eftersom det kan betyda att bostäder 
kommer ifråga först på plan 4 eller att det bara är 4 våningar höga hus. Inget av 
detta finns angivet på plankartan. Bullerutredningen är dessutom svårläst, då bara 
högsta värde finns angivna för bullerexponeringen, inte vilket våningsplan det 
handlar om. 

Kommentar 

Bullerberäkningen har redovisat högsta bullernivåer som de planerade bostadsbe-
byggelser kan utsättas för oavsett våningsplan. Detta gäller både ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer.  

Vidare saknar Länsstyrelsen en bedömning av vilken bullerpåverkan som kan fås 
från de bryggor som planeras vid strandpromenaden. Av illustrationerna att döma 
handlar det om en mindre småbåtshamn som ska kunna anläggas här. Om en sådan 
etablering är förenlig med ”tyst sida” är inte beskrivet i handlingen. Vidare bör en 
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sådan etablering föregås av bedömning om behov av skyddsavstånd till närmaste 
bostäder. 

Kommentar 

Planförslaget föreslår båtbryggor som i princip är liknande befintliga båtbryggor i 
Mariebergsviken, och således inte en småbåtshamn. Kommunen gör bedömning att 
anläggning av båtbryggor inte kan medföra några störningar för den planerade 
bostadsbebyggelse på grund av: 

• Vattenområdet vid Tullholmsviken är en begränsad yta som inte inbjuder 
till höga hastigheter för motorbåtar. Dessutom råder i hamnområdet en 
hastighetsbegränsning på 5 knop, vilket begränsar risken för bullerstör-
ningar.  

• De planerade bryggorna kommer inte att vara tillgängliga för segelbåtar 
på grund av att Kanikebron inte är en öppningsbar bro och har en begrän-
sad frihöjd som innebär att det inte bli möjligt för segelbåtstrafik. 

• Båttrafiken sker under vissa tider och perioder dvs. inte dygnet runt och 
inte heller året runt 

• Det finns ett visst avstånd i form av gångpromenad och däckbryggor mel-
lan framtida bostadsbebyggelse och båtbryggorna.   

• Båtbryggorna kommer i princip att bli en del av den allmänna are-
na/gångpromenad och stadsmiljön längs Tullholmsviken.    

Strandskydd 
Stora delar av marken inom planområdet ligger inom strandskyddat område. Att 
marken längs Tullholmsviken används för cykel- och gångstråk kan inte bedömas 
medföra att marken är ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Länsstyrelsen har ännu inte tagit emot en ansökan om upphävande av strandskydd 
inom det aktuella området. De särskilda skäl som angetts i planen bedöms i nuläget 
inte kunna ligga till grund för ett upphävande av strandskyddet i området mellan 
Tullholmsviken och Packhusgatan. 

Planen medför att ett vattenområde fylls ut med upp till 40 meter och att marken 
söder om Packhusgatan, som ligger helt inom strandskyddat område, bebyggs. Vat-
tenområdet föreslås även överbyggas med ett publikt rum. Länsstyrelsen ser inte att 
det förslag som nu är presenterat kan anses uppfylla det särskilda skälet enligt 
ovan. 

Kommentar 

Skälen för upphävande av strandskydd har utvecklats i planbeskrivningen. 

Stadsbyggandsnämnden kommer i samband med utställning av detaljplanen att an-
söka om upphävande av strandskyddet med en illustrationskarta som visar var 
strandskyddet bör upphävas.  

Tillstånd enligt annan lagstiftning 
Länsstyrelsen konstaterar att den småbåtshamn och andra byggnationer i vattnet 
innebär en tillståndspliktig vattenverksamhet.  

Kommentar 

I planbeskrivningen finns upplysning om detta. 

Övriga synpunkter 
Länsstyrelsen erfar att Trafikverket kommer att inkomma med eget yttrande. Under 
samrådstiden har Länsstyrelsen tagit del av arbetsmaterial inför Trafikverkets ytt-
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rande och ställer sig bakom dessa synpunkter. Karlstads kommun förutsätts ta hän-
syn till de synpunkter som Trafikverket framför.  

Prövningsgrundande synpunkter 
Påverkan på Packhusgatan är en mellankommunal fråga som bättre ska hanteras i 
planen. En tydlig redovisning av att föreslagna förändringar inte påverkar annan 
kommun negativt erfordras.  

Planens bullerproblematik och områdets risk för översvämning är inte tillräckligt 
väl beskrivna i planen för att säkerställa att bebyggelsen inte blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion.  

Planen ska bättre belysa hur de föreslagna förändringarna påverkar fastställda mil-
jökvalitetsnormer samt hur närheten till Natura 2000-området Klarälvsdeltat ska 
hanteras. 

Karlstads kommun måste hantera strandskyddsfrågorna enligt ovan framförda syn-
punkter. 

Kommentar: 

Frågorna har kommenterats under respektive avsnitt ovan. 

 

Statens geotekniska institut, SGI 
SGI:s granskning begränsas till geotekniska säkerhetsfrågor som risk för ras, skred, 
erosion och översvämning. Frågeställningar rörande grundläggning och markmiljö 
inkl markradon ingår inte. 

I planhandlingarna redovisas att planområdet i huvudsak utgörs av mark som fyllts 
ut från 1950-talet och framåt. Fyllningen, vars mäktighet kan uppgå till 10 m, över-
lagrar lös lera med en mäktighet som varierar mellan 0 till 17 m, Sättningsrörelser 
på grund av nuvarande utfyllnader pågår ännu. Marklutningarna inne i området är 
små. 

Sweco bedömer, med stöd av undersökningar i området och i närliggande områden, 
att stabiliteten är tillfredsställande längs Inre hamn för nuvarande bebyggelse men 
att planerad utbyggnad mot Tullholmsviken medför otillfredsställande stabilitet och 
att förstärkningsåtgärder kommer att krävas. Sweco rekommenderar att de geotek-
niska undersökningarna kompletteras i detaljprojekteringsskedet. 

Kommentar 

Den geotekniska undersökningen har kompletterats vilket visar att stabilitetsförhål-
landena längs vattnet inte uppfyller erforderlig säkerhetsfaktor ”enligt Skredkom-
missonens anvisningar gällande nyexploatering för detaljerad utredning” utan att 
förstärkningsåtgärder utförs. Denna utredning föreslår att lämpliga förstärknings-
åtgärder kan vara tryckbankar alternativt i kombination med lättfyllning och/eller 
avschaktning.  

SGI bedömer att det presenterade geotekniska underlaget är av mera översiktlig ka-
raktär och inte utgör tillräckligt underlag i planskedet. Ex. vis är bedömningen för 
Inre hamn baserad på resultat från Kv. Vågmästaren som är belägen på andra sidan 
hamnkanalen. Vidare är ex vis geometrier i strandkant och eventuella muddrings-
arbeten i Tullholmsviken inte reglerade i planen. Vi vill också uppmärksamma att 
behov av översvämningsskydd kan medföra ökad markbelastning med åtföljande 
sämre stabilitet, Uppfyllnader/belastningar kan också förväntas medföra sättningar 
vilket särskilt måste beaktas. 
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Vi rekommenderar därför att stabiliteten klarläggs i planskedet enligt de rekom-
mendationer som ges i IEG:s Rapport 4:2010 för nyexploatering och minst detalje-
rad utredning, (Eventuellt kan delar av planområdet, ex vis parkmark, klassas som 
"annan mark" vid bedömning av erforderlig säkerhetsfaktor). Stabilitetsutredningen 
behöver baseras på den utbyggnad av området som medges i planen. Åtgärder för 
att erhålla tillfredsställande stabilitet samt skydd mot översvämning omfattar större 
delen av områdena längs vattnet och kommer därför att beröra flera fastigheter 
inom området. Åtgärdsbehov behöver därför klarläggas samt samordnas och säker-
ställas i planen. I planen behöver redovisas att det är möjligt att uppnå tillfredsstäl-
lande säkerhet med etablerade förstärkningsmetoder. Föreslagna åtgärder behöver 
dock inte detaljprojekteras i planskedet. 

Beträffande redovisningen av den geotekniska utredningen behöver relevanta delar 
av i området tidigare utförda undersökningar sammanställas och redovisas i en för 
den aktuella planen upprättad RGeo - Rapport geotekniska undersökningar för att 
det ska vara möjligt att värdera stabilitetsberäkningarna. Vidare behöver också un-
derlag för i stabilitetsberäkningarna valda parametrar, ex vis hållfasthet, portryck 
etc. sammanställas och redovisas i den geotekniska utredningen. 

Beträffande översvämningsrisk har SGI inget underlag för att värdera lämpliga 
skyddsåtgärder och om de föreslagna åtgärderna inom och utanför området ger till-
räckligt skydd. Notera att behov av översvämningsskydd kan medföra ökad mark-
belastning vilket i så fall påverkar stabilitetsförhållandena längs Pråmkanalen/inre 
hamn och Tullholmsviken. Erforderliga åtgärder bör bland annat därför regleras re-
lativt detaljerat i planen så all underlag för bedömning av stabiliteten finns redan i 
planskedet, jfr ovan. 

Kommentar 

Lokala skyddsåtgärder, som benämns alternativ 1 i översvämningsutredning utmed 
vattenområdet i Inre hamn har utgått som översvämningsskydd pga. att stabilitets-
förhållandena där ligger under säkerhetsfaktorer. Det är därför det som benämns 
alternativ 2 ”sättare/slussport” har undersökts ytterligare och visat sig vara full-
ständigt genomförbart. I övrigt se kommentarer ovan. 

Utredningarna som gjorts inom ramen för planarbetet visar att metoden är möjlig, 
och utrymme har reserverats i planen. För genomförande av översvämningsskyd-
det krävs miljödom, och inom ramen för ansökan om sådan kommer detaljerade 
redovisningar av konstruktion mm. 

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att erosionsförhållanden och eventuella be-
hov av erosionsskydd behöver klarläggas respektive säkerställas i planen 

Sammanfattningsvis rekommenderar vi starkt alt det geotekniska underlaget kom-
pletteras och redovisas i det fortsatta planarbetet. Föranleder utredningsresultaten 
behov av åtgärder/restriktioner behöver dessa säkerställas i planen. 

Kommentar 

Se kommentarer ovan. 

 

Trafikverket 
Inledning 

Planarbetet inleddes med ett planprogram. Trafikverket har yttrat sig över planpro-
grammet i januari 2009 och då lyftes trafikfrågorna när det gäller framkomligheten 
på Packhusgatan, mellankommunala frågor, kollektivtrafiken och bullerfrågan. 
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Planen har efter programskedet omarbetats till viss del och kompletterats, men Tra-
fikverket ser fortfarande att flera av dessa frågor inte tillräckligt blivit tillgodosed-
da och behöver belysas ytterligare 

Hammaröleden som viktigt trafikstråk 

Hammaröleden (väg 236) är tillsammans med Ullebergsleden och Dingelsundsvä-
gen (väg 554) de viktigaste vägarna till och från Hammarö kommun. Vägarna nytt-
jas till stor del av tunga transporter och pendlartrafik. Trafikverket har centralt be-
slutat att uppgradera trafikeringsklassen på Hammaröleden från att enbart vara 
NRL-väg till en pendlingsväg på grund av den höga trafikeringen. Många av de 
pendlande har målpunkter inne i centrala Karlstad och för dem som åker via Ham-
maröleden är Packhusgatan en viktig led in till centrala delarna. Packhusgatan är 
även en viktig led för den regionala kollektivtrafiken. Värmlandstrafik, Hammarö 
kommun och Trafikverket har under 2010-2011 genomfört upprustning-
ar/nybyggnationer av hållplatslägen utmed väg 236 inför den nya trafikeringen av 
system 900 mellan Hammarö och Karlstad som togs i bruk hösten 2010. Det är där-
för viktigt att upprätthålla god framkomlighet även på Packhusgatan. 

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsen ovan under rubriken ”Mellankommunala frågor” 

Hammaröleden är ett viktigt trafikstråk och bör inte byggas in med bebyggelse 
både med beaktande av risker från vägen och med beaktande av de bullerstörningar 
som genereras. Utrymme för framtida om- och utbyggnader av vägen bör också 
rymmas inom vägområdet och inte begränsas. Ombyggnationen av Våghusbron 
som startade under september månad kräver en temporär förbifart med bro för att 
underlätta för främst den tunga trafikens framkomlighet. En sådan lösning kommer 
inte vara möjlig nästa gång bron ska repareras. Därför bör ytterligare byggnader 
och tekniska installationer i anslutning till brofästet minimeras. Trafikverket är där-
för tveksamt till placeringen av pumpstationen (E2) i anslutning till bron 

Kommentar 

Pumpstationen E2 har flyttats 5 meter västerut så att det ligger i samma linje som 
bostadsområdet Vågmästarens carportar. Tekniska anläggningen E2 är avsedd för 
en dagvattenpumpstation som kommer att vara i drift när slussporten är stängd, 
alltså under översvämningsperioden.  

När det gäller framtida expansion och ombyggnation av Våghusbron finns inom 
planområdets östra sida utmed bron gott om plats. 

Trafikplan för Karlstad 

I programskedet hänvisades de övergripande trafikfrågorna till ett pågående arbete 
med trafikplan för Karlstad. Trafikplanen har ännu inte presenterats. Till planför-
slaget finns som underlag en trafikanalys för Packhusgatan, daterad 2008-09-09, 
som visar att trafiken, på grund av planerad hastighetssänkning med cirkulations-
platser, istället kommer att välja att färdas via Hamngatan och Strandvägen till 
centrum. 

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsen under rubriken ”Mellankommunala frågor”  

Trafikverket anser att behovet av en övergripande trafiklösning är angeläget att re-
dovisa i en trafikplan och att denna ska föreligga som underlag för fortsatt planar-
bete. Arbetet med trafikplanen bör ske i samråd med bland annat Trafikverket, 
Värmlandstrafik och Hammarö kommun. 

Kommentar 
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Trafikplanen för Karlstad remissbehandlas under sommaren/hösten 2012 och be-
slut om den ska tas under hösten 2012. I trafikplanen ingår bl.a. förbindelse mellan 
Hammaröleden och Ullebergsleden över Jakobsberg, en förbindelse som bl.a. kom-
mer att avlasta Packhusgatan. 

Översvämning 

Under Hammaröleden passerar två portar som är angöringen till Kanikenäsholmen, 
Café August och småbåtshamnen. Trafikverket ansvarar för den bärande konstruk-
tionen i portarna, medan Karlstad kommun ansvarar för vägpassagen i övrigt. Por-
tarna under Hammaröleden är lågpunkter för gatorna på Kanikenäset och Kanike-
näsbanken. Båda passagerna ligger under den referensnivå på +47 möh för över-
svämning som använts i planen. Risker för översvämning av portarna och eventuel-
la åtgärder för att reducera detta har inte redovisats i planen. Översvämningsstudien 
visar inte hur dessa portar ska åtgärdas och säkras för att vara framkomliga vid en 
översvämningssituation. 

Framkomligheten för gång- och cykeltrafiken längs Hammaröleden genom porten 
under Packhusgatan har på samma sätt inte redovisats. 

Kommentar 

Se kommentar till länsstyrelsen under rubriken ”Översvämning”  

I planen föreslås att en sluss anläggs vid Våghusbron för att kunna reglera vatten-
nivån i Inre hamn. Syftet med detta förslag är dels att möjliggöra ytterligare ex-
ploatering inom planområdet samt att skydda befintliga och pågående exploate-
ringar längs Inre hamns vattenområde. Slussens läge på östra och västra sidan 
Våghusbron förutsätter att broöppning pågår under slussning, vilket kan komma att 
påverka broöppningstiden. Slussarna med sina tekniska installationer kan också 
komma att påverka tillgängligheten för drift och underhåll av brokonstruktionen. 

Kommentar 

Inför utställning har företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fas-
tighetsförvaltningen och Trafikverket träffats och diskuterat placering och genom-
förande av översvämningsskyddet vid Våghusbron. Som ett resultat av detta kom vi 
fram till att Våghusbron är grundlagd på berg och är bärigt att klara utbyggnad av 
sluss/sättar. Slussens/sättares anläggning och konstruktion ska göras utifrån förut-
sättningen att Våghusbron är en öppningsbar bro och kanalen är en farled för båt-
trafik.  

Den föreslagna slussen/sättaren kommer inte att användas annat än för att stänga 
ute Vänern under översvämningssituationer, och då kommer ingen båttrafik att tra-
fikera Inre hamn. Broöppning kommer inte att vara aktuell i dessa situationer. 

Buller 

En bullerutredning för planområdet har tagits fram som bland annat behandlar bul-
lertillskottet från trafiken. Bullerutredningen omfattar även bullertillskottet från 
Hammaröleden, vilket som mest är 64 dB(A) Leq och 86 dB(A) max vid föreslag-
na byggrätter närmast Hammaröleden. I förslaget utan kontorsbyggnader närmast 
Hammaröleden visar bullerutredningen på ett bullertillskott som mest är 62 dB(A) 
Leq och 84 dB(A) max vid föreslagna byggrätter. Bullerutredningen bör även be-
akta eventuella tillskott av reflekterat ljud från de bullerskyddsåtgärder som kom-
mer att vidtas längs Hammaröledens östra sida i samband med byggandet på Kani-
kenäsholmen. Trafikverket anser att planförslaget inte säkerställer att gällande rikt-
värden för buller kan innehållas och att byggrätten för bostäder i kvarteret närmast 
Hammaröleden ska utgå. 

Kommentar 
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Byggrätten längs Hammaröleden är kontor, parkering och delvis bostäder. För 
kontor gäller bullerkrav inomhus som hanteras i bygglovskede enligt plan- och 
byggregler. Men för bostäder gäller att man accepterar högre bullernivåer vid fa-
sad under förutsättning att det finns möjlighet för tyst sida eller ljuddämpad sida 
som är 45 dba respektive 50 dba dvs. avsteg från rekommenderade riktvärden. Det-
ta har redovisats i bullerutredningen som ligger till grund för den planerade be-
byggelsen. 

Kollektivtrafik 

Det är otydligt i planen hur cyklande ska ta sig längs Packhusgatan. Tre hållplatser 
för kollektivtrafiken har anvisats utrymme i planen. Eftersom gång- och cykeltrafi-
ken längs Packhusgatan också är ett viktigt stråk bör utrymme för hållplatser inte 
inskränka på utrymmet för gång- och cykeltrafikanter. Hållplatserna bör också ut-
formas så att det finns utrymme för att bygga väderskydd utan att inskränka på 
gång- och cykeltrafikens framkomlighet. 

Kommentar 

Planen har utformat hela Packhusgatan så flexibel som möjligt med en bredd på ca 
22 meter vilket ger utrymme för gångbana, kantstenparkering, körfält och buss-
hållplatser där avses anläggas.   

Sammanfattning 

Trafikverket anser sammanfattningsvis att framkomligheten på Hammaröleden och 
Packhusgatan inte får äventyras genom en utbyggnad av bebyggelse för bland an-
nat bostäder i anslutning till lederna. Möjlighet till framtida förändringar samt drift 
och underhåll på Hammaröleden ska beaktas. Trafikverket anser vidare att en över-
gripande trafiklösning för Karlstad är nödvändig som underlag för fortsatt stads-
mässig utbyggnad i centrala delar. Trafikverket ser fram mot ett fortsatt bra samar-
bete i planprocessen. 

Kommentar 

Karlstads kommun har låtit Ramböll AB utreda trafiksituationen inom Karlstads 
tätort. Denna utredning har även tagit hänsyn till vad som planeras i Kv. Kanoten 
m.fl. med sina trafikkonsekvenser på Packhusgatan. 

När det gäller framtida drift och underhåll på Hammaröleden har planen sparat en 
remsa av naturmark med en bredd av ca 30 meter längs vägen.  

Hammarö kommun 
Utredning/Bedömning 

Under 2009 yttrande sig Hammarö kommun över det planprogram som upprätta-
des. Hammarö kommun uttryckte då sin oro över påverkan på kommunens till-
gänglighet till El8, då framkomligheten på Packhusgatan riskerar att bli sämre. 
Packhusgatan - Sjömansgatan fungerar som en förbindelselänk mellan El8 och 
Hammarö. 

Den trafikanalys som gjorts för förslaget redovisar två scenarion för Packhusgatan: 
• 4 cirkulationsplatser längs Packhusgatan, 30 km/tim färdhastighet 
• 2 cirkulationsplatser längs Packhusgatan, 40 km/tim färdhastighet 

Båda alternativen innebär en hastighetssänkning från dagens 50 km/tim. Målet i 
planen är att göra Packhusgatan till en stadsgata. Genom att sänka hastigheten ska-
pas en trevligare och säkrare stadsmiljö. Dock innebär detta en förlängd medelres-
tid. På detaljplanekartan redovisas scenario 2, vilket innebär att medelrestiden ökar 
med 35 % mot dagens. I trafikanalysens diskussion sägs att någon hastighetssänk-
ning inte bör genomföras på Packhusgatan utan att någon form av kapacitetshöjan-
de åtgärd genomförs. Detta då trafik riskerar att förflyttas till Hamngatan. Förslag 
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till kapacitetshöjande åtgärder är att öka antalet körfält på Packhusgatan från ett till 
att två eller genomföra en översyn av signalväxlingen vid Packhusgatan - Tullhus-
gatan (vilket kan minska köerna i korsningen). Dock redovisas endast ett körfält i 
vardera riktningen på Packhusgatan i planbeskrivningen. I planbeskrivningen sak-
nas ställningstaganden kring hur och var kapacitetshöjande åtgärder ska genomfö-
ras, det anges endast att framkomligheten på Packhusgatan inte kommer att bli 
sämre. 

Förslag - synpunkter 

Packhusgatan utgör en av Hammarös primära infartsleder till Karlstads centrum 
och det är viktigt att framkomligheten förblir god. Kollektivtrafiken till och från 
Hammarö går via Packhusgatan och det är av vikt för kollektivtrafikens konkur-
renskraft att restiden hålls nere. En sänkning av hastigheten på Packhusgatan kan 
påverka kollektivtrafiken negativt. Vi saknar ett tydligare ställningstagande i pla-
nen kring hur framkomligheten på Packhusgatan säkras samt vilka kapacitetshö-
jande åtgärder som Karlstads kommun avser att genomföra. 

Karlstads kommuns planer för Kv. Kanoten påvisar återigen behovet av att tillskapa en 
ny förbindelselänk mellan El8 och Hammaröleden, förslagsvis via Ullebergsleden. I 
samrådsredogörelsen hänvisar Karlstads kommun till det pågående arbetet med en tra-
fikplan. Hammarö kommun förutsätter att kommunen är en viktig part i det arbetet. 
Förbindelserna till E18 utgör en viktig mellankommunal fråga. 

Kommentar 

Inför utställningen har trafikutredningen utrett utformning av Packhusgatan med 
bara två cirkulationsplatser, vägens hastighet 50 km/h, olika trafikmängd och en 
kapacitetshöjande åtgärd på sträckan mellan Lagergrens gata och Tullhusgatan. 
Enligt den utförda utredningen kommer medelrestiden under maxtimme förändras 
från 60 sekunder (dagens restid) till 90 sekunder om trafikmängden ökas till ca 
13 000 f/d och 120 sekunder om hela området fullt byggs ut då trafikmängden blir 
ca 19 000 f/d. En annan en kapacitetshöjande åtgärd som tagits upp i samband 
med trafikplanen är en ny förbindelse i Ullbergsledens förlängning med en ny bro 
över västra älvgrenen och en vidare koppling mot Hammaröleden. Denna åtgärd 
förväntas att avlasta Packhusgatan trafikmängd med upp mot 40 %. Detta skulle 
motsvara en knapp tredjedel av den totala trafiken då all planerad exploatering 
längs Packhusgatan är genomförd alltså ungefär motsvara drygt dagens trafik-
mängd på Packhusgatan. I övrigt se yttrande till länsstyrelsen ovan under rubriken 
”Mellan kommunala frågor” 

Värmlandstrafik 
Sammanfattning 

I februari 2009 bereddes möjligheter att framföra synpunkter på planprogrammet 
för samma område. Värmlandstrafik utnyttjade denna möjlighet i yttrande daterat 
2009-02-06. 

Värmlandstrafik finner det anmärkningsvärt att planförfattaren så omsorgsfullt har 
undvikit att ta hänsyn till eller tillmötesgå någon enda av de synpunkter och öns-
kemål som framförts med utgångspunkt i kollektivtrafikens förutsättningar och be-
hov. I den händelse det har förkommit, bifogas det på nytt. Därutöver utvecklar vi 
på nytt de väsentliga delarna i detta yttrande. 

Trafikering 

I vårt yttrande från februari 2009 påpekade vi att ett nytt trafiksystem skulle kom-
ma att tas i bruk innan planen ska antas. Så har också skett. System 900 försörjer 
förbindelserna mellan Karlstad och Hammarö med fyra linjer; 900, 901, 902 och 
903. 
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Kommentar 

Kommunens ambitioner vad gäller kollektivtrafik uttrycks bl.a. i transportstrategin 
och behandlas i det pågående arbetet med trafikplan för Karlstad. 

Sammantaget går en förbindelse var sjunde minut mellan Karlstad centrum och 
Skoghall centrum, inom ramen för detta system. Med något undantag som leder 
trafik över Strand och Dingelsundet, passerar all trafik Packhusgatan. Detta innebär 
att såväl befintligt område som tillkommande bebyggelse har en fullt tillräcklig 
försörjning av kollektivtrafik i relation till och från Karlstads centrala delar, liksom 
till och från Centralsjukhuset. Lägger man till detta den trafik som bedrivs av Karl-
stads kommun på Tullhusgatan, framgår det ännu tydligare att området har en 
mycket god trafikförsörjning och att det inte finns anledning att diskutera kollektiv-
trafik inne i kvarteren. 

Kommentar 

Planförslaget förutsätter att området ska få en väl fungerade kollektivtrafik oavsett om 
stråket ligger på kringliggande gator och/eller inne i området, dvs. att förslaget bygger 
på att skapa goda möjligheter till kollektivtrafiken. 

Framkomlighet 

Det framgår av materialet att man diskuterat olika möjligheter att minska belast-
ningen av biltrafiken och de köer som befaras uppstå. Värmlandstrafik saknar ett 
tydligt ställningstagande för kollektivtrafiken, som alternativ till det övervägande 
om ett extra kör fält för att underlätta biltrafikens framkomlighet, som nämns i 
planförslaget och i trafikanalysen. 

En mera radikal lösning vore att stödja kollektivtrafikens önskemål om eget körfält 
in mot centrum, hela vägen längs Packhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, 
fram till viadukten på Klaraborgsgatan och infarten mot Drottninggatan, med sig-
nalprioritering. 

Detta synsätt har stöd i Visionen om den gröna staden, där det anges att "Kollektiv-
trafiken har en nyckelroll och bör ges särskilt goda förutsättningar att utvecklas vi-
dare". Värmlandstrafik instämmer i detta, men saknar de åtgärder som ger visionen 
lyftkraft och trovärdighet. 

En lösning med separat bussfil skulle stödja den utredning som gjorts av Värm-
lands trafik i samråd med Trafikverket och Karlstad och Hammarö kommuner, om 
separat körfält för kollektivtrafiken, s.k. BRT-lösning, från rondellen i Jonsbol, på 
Hammaröleden, och fram till infarten på Packhusgatan. 

Med en sådan tydlig prioritering av kollektivtrafiken skulle kollektivtrafikens 
marknadsandel kraftigt förstärkas och belastningen av biltrafik minska. Ett separat 
körfält in mot centrum skulle också kunna minska de negativa konsekvenserna av 
rondeller, för kollektivtrafiken. Ut från centrum och ut mot Hammarö är inte trafi-
ken lika koncentrerad och behovet av separat körfält inte lika stort. 

Kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till framtids kollek-
tivtrafik, det som kallas BRT stråket. Arbetet med BRT stråket har inletts med analyser 
av hur olika stadsdelar kan knytas ihop och var stråket bör passera. Det aktuella plan-
området tillsammans med kringliggande exploateringsområde bl.a. Tyggårdsviken, re-
secentrum, Pinassen, Skepparen mm ingår som en viktig målpunkt i det arbetet.  

Busstrafikens frekvens gör att det finns behov av dubbla hållplatslägen, 2 x 18 m, 
på Packhusgatans bägge sidor, i nära anslutning till Lagergrens gata. Ytterligare 
hållplatslägen bör inte vara nödvändiga, då det rör sig om relativt korta gångav-
stånd. Hela Packhusgatan är ca 750 m och placerar man hållplatsläget i anslutning 
till Lagergrens gata, så delas avståndet på ett funktionellt sätt. 
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Kommentar 

Busshållplatser ligger inom allmänmark som är gatumark och har utformat i planför-
slaget som allmän platsmark. Detta innebär att kommunen i samråd med berörda part-
ner kan utforma hållplatserna vid projektering av Packhusgatan. 

Naturskyddsföreningen 
Vi är i huvudsak positiva till den föreslagna exploateringen av kv. Kanoten förut-
satt att översvämningsproblematiken kan lösas på ett tillfredställande sätt.  Vi har 
vidare följande detaljsynpunkter på planförslagets utformning: 

Vi anser att de lekplatser för abborre, gädda och faren som försvinner med planför-
slaget ska ersättas genom kompensationsåtgärder på annan lämplig plats, där inte 
fisken störs av båttrafik. 

Kommentar 

Planen har förslaget att en vattenyta som ligger söder om planområdet utmed Orr-
holmen är lämplig som en kompensationsplats.  

För att kunna behandla dagvattnet lokalt bör hårdgjorda ytor minimeras inom plan-
området. Vi föreslår att husen får ”gröna tak” som gärna kan anpassas så att boende 
kan använda dem för odling och så att den biologiska mångfalden gynnas (fjärilar 
och andra insekter samt fåglar). 

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan under rubriken ”Dagvatten”  

Vi ser positivt på utformningen med separata gång- och cykelbanor då detta ökar 
säkerheten för såväl fotgängare som cyklister. 

Kommentar 

Huvud-gång- och cykelvägen som föreslagits ligger utmed hamninloppet är till stor 
del utformad som separat gc-väg. 

Kommunala remissinstanser 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Inledning 

Genomgående har förvaltningen uppfattningen att detaljplanen är mycket väl 
genomarbetad och balanserar väl mellan problemställningar och dess åtgärder. Inte 
desto mindre medför planens omfång och komplexitet att förvaltningen har ett an-
tal synpunkter på samrådshandlingen som vi anser bör utvecklas mer inför fortsatt 
arbete med en utställningshandling 

Karlstads Paddlarklubb 

Planhandlingar skall kompletteras med att Karlstad Paddlarklubb säkerligen kan 
fortsätta sin verksamhet samt beakta behovet större öppna ytor där spontana aktivi-
teter kan utövas. 

Kommentar 

I plankartan har införts en särskild markanvändning för kanotklubben (Y1) med 
restaurang eller/och Cafémöjlighet (C1).  

Natur och miljö 

Planen omfattar stora mängder träd i gatumiljö vilket är positivt då träden inte bara 
skapar ett mjukt och levande stadslandskap utan också har förmågan att filtrera av-
gaser och ta emot dagvatten utmed gatorna. Dock tycks det som att gatusektionerna 
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i planen är så snävt tilltagna att de ledningsfria växtbäddsremsor om 3 – 5 m som 
krävs för ett långsiktigt hållbart trädbestånd inte är möjliga att genomföra. 

Kommentar 

Planen föreslår tre olika gatubredder, 15 meter för gaturummet i förlängning av 
Gustav Lovéns gata, 19  meter för Lagergrens gata och 22 meter för Packhusga-
tan. De föreslagna bredderna bedöms vara tillräckliga för trädplanteringar, kant-
stenparkering och körbana.    

I planbeskrivningens miljökonsekvensbeskrivning har under konsekvenser för fisk 
endast de vanligaste av Sveriges fiskarter abborre och gädda beskrivits, medan fa-
ren som har begränsad utbredning i Sverige och beskrivs i MKB-handlingen har 
valts bort. Det är av abborre, gädda och faren, just faren som har större krav på sin 
yngelmiljö jämfört med abborre och gädda och den bör därför nämnas. För de två 
sista finns många alternativa strandmiljöer, medan det för faren krävs svagt ström-
mande vatten som Klarälvens mynningseffekter bidrar med och därtill gemensamt 
med många andra fiskarter bl.a. gädda och abborre, grunda vegetationsrika bottnar. 
Inom planen förstörs därför ca 80 % av den miljö som är lämplig yngelmiljö för fa-
ren. Dock, eftersom det är en redan skapad strandmiljö är en motsvarande strand-
miljö möjlig att skapa som kompensation alternativt att motsvarande kvarvarande 
strandmiljöer reserveras från liknande exploateringar i andra delar av Klarälvens 
delta-/mynningsområde. 

Kommentar 

Ett förslag till kompensation för minskad livsmiljö för fisk och annat vattenbundet 
biologiskt liv har föreslagits i strandområde längs Tullholmsvikens södra del. Den 
ersättningsplatsen bedöms vara en bra strandmiljö för fiskens lekområden.  

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgiften 

Vatten och avloppshantering 

Samrådshandling, sid 31 Teknisk försörjning/Dagvatten 

Sista meningen i stycket ersätts med ”Allt dagvattnet på insidan av inströmnings-
skyddet från Tullholmsviken leds till Inre Hamnen. En ny stor dagvattenpumpsta-
tion byggs inom planområdet, vid den planerade slussporten, som ska kunna för-
sörja hela avrinningsområdet till Inre Hamnen vid högt vattenstånd i Vänern.” 

Kommentar 

Planhandlingar har kompletterats och förtydligats. 

Översvämning 

Under rubriken Översvämingsstudie/analys bör även tilläggas att ”Enligt över-
svämningsprogrammet bör ingen ny bebyggelse samt infrastruktur planeras…” för 
att det även ska komma fram att nya vägar, VA mm ska planeras efter den nivån. 

Kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats. 

Under rubriken Sammanfattning bör det även framkomma att det behövs ett skydd 
mot Tullholmsviken samt att Kanoten måste skyddas mot vatten som kan komma 
från Mariebergsviken och rinna in bakvägen genom Orrholmen och Viken enligt 
bilaga 2 översvämningsstudie. Skydd mot Tullholmsviken nämns bara under alter-
nativ 1 och 2, men det står inte hur det är tänkt att ett skydd ska fungera/se ut.  

Kommentar 

Planbeskrivningen har kompletterats. 

Som alternativ till slussport vid Vågmästarbron bör dessutom möjligheten att vid 
höga nivåer genomföra en spontning som förhindrar vattenflödet denna väg till Inre 
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hamn redovisas, denna lösning är avsevärt mycket billigare och kostnaden för 
spontning uppstår dessutom endast då höga nivåer blir en realitet. 

Kommentar 

I samband med det som benämns alternativ 2 ”sluss/sättare” har vägbanken och 
markens genomsläpplighet utmed Hammaröleden undersökts vilket visar att en di-
mensionering av dagvattenpumpstationen kan det vara en lösning alternativ att 
vägbanken förses med spont. I övrigt se kommentar till Trafikverkets yttrande ovan 
under rubriken ”översvämning”. 

Dagvattenfrågan hör samman med översvämningsproblematiken och tas upp i pla-
nen på ett bra sätt. Öppet dagvatten är bra för att minska översvämningsrisken. 
Men finns det utrymme för detta? Det bör finnas plats för fördröjningsdam-
mar/reningsdammar. 

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan under rubriken ”Dagvatten”. 

Gator och trafik 

Enligt förvaltningens uppfattning finns inte planbenämningen ”Stadsgata”. Det 
medför att Packhusgatan ska betecknas som en huvudgata eller infartsgata. I kom-
munens trafiknätsanalys är Packhusgatan benämnd som en länk i huvudnätet. Det 
är alltså gatans funktion som styr klassningen och inte dess utformning eller be-
nämning i detaljplanen.  

Kommentar 

Packhusgatan har angetts som Huvudgata i plankartan. 

Packhusgatan ska förses med beteckningen för utfartsförbud på båda sidor och i 
hela sin sträckning förutom vid den tänkta cirkulationsplatsen i anslutning till La-
gergrens gata samt vid den tänkta cirkulationsplatsen i anslutningen mot Kanikenä-
sholmen.  

Kommentar 

Planbestämmelse om utfartsförbud från kvartersmark till Packhusgatan har införts 
i plankartan. 

I planbeskrivningen ges förslag på högsta tillåtna hastigheter och även i planerings-
förutsättningar har antagits vissa högsta tillåtna hastigheter. Då detaljplanen inte 
reglerar dessa bör de heller inte tas upp som antaganden i detaljplanen eller tillhö-
rande utredningar. 

Kommentar 

Planbeskrivning har justerats. 

När det gäller trafiksimuleringen sätter vi ett frågetecken kring denna utredning 
och även den efterföljande diskussionen. Förvaltningen anser att trafiksimuleringen 
(meso- och mikrosimulering) innehåller sådana brister att den bör göras om inför 
ett utställningsbeslut av detaljplanen för att minimera risken för oönskade effekter i 
andra stadsdelar.  

Kommentar 

Trafikutredningen har kompletterats. 

Tillgängligheten till den föreslagna parkeringen sydost om paddlarklubbens fastig-
het/verksamhet är olöst och likaså är det inte löst hur tillgängligheten till skolan för 
hämtande och lämnande av barn ska ske.  
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Kommentar 

Parkering vid paddlarklubbens södra sida har tagits bort ur planen pga. att det be-
rör en ledningsrätt för fjärvärmeledning.  

När det gäller skola/förskola föreslås att av hämtning och lämning sker längs skol-
tomten, antingen på prickmark inom kvartersmark eller på gatumark genom en 
markerad plats. 

På sidan 14 nämns att parkering som inte löses inom egen fastighet kan komma att 
lösas genom parkeringsköp. Då parkeringsköp inte automatiskt tillskapar nya par-
keringsplatser riskerar parkeringssituationen inom området att bli ohållbar om inte 
parkeringsköpen redan i planskedet kopplas samman med en strategi för utbyggnad 
av p-platser inom det aktuella området. 

Kommentar 

Planen förutsätter att parkeringar i första hand sker på kvartersmark genom ett 
garage som får bebyggas under marken och sedan via p-husen som föreslås bygga 
inom planområdet. 

Systemet med parkeringsköp bör ses över. Detta är dock inte en fråga för denna 
detaljplan. 

Genomförandebeskrivning 

Inom planområdet finns ett antal fastighetsägare, dessa har i planarbetet represente-
rats av Klövern. Det är dock viktigt att i genomförandebeskrivningen framhålla att 
varje enskild fastighetsägare kommer att bli avtalspart med kommunen för utveck-
lingen av området. Genomgående bör därför ordet exploatör bytas ut mot exempel-
vis exploatör/fastighetsägare i hela genomförandebeskrivningen. 

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats enligt synpunkten 

I avsnittet ”Ansvarsfördelning för genomförande” bör det åtskiljas att exploatör 
skall utföra åtgärderna som anges på kvartersmark samt finansiera åtgärder inom 
allmänna platser och anläggningar. Utförandet av åtgärder på allmänna platser och 
anläggningar åligger dock kommunen. 

Kommentar 

Innan antagande kommer kommunen att ta fram ett ramavtal för kostnadsindelning 
för utbyggnad av infrastruktur, åtgärder mm som följs planens genomförande. Ge-
nomförandebeskrivningen har kompletterats.   

Under punkten ”Marköverlåtelser/markförvärv” anges att exploatör kommer att 
förvärva mark som är upplåten med tomträtt. Frågan om friköp av tomträtt ska inte 
behandlas i genomförandebeskrivningen då detta inte är en fråga som rör genomfö-
randet av detaljplanen.  

Kommentar 

Texten har tagits bort. 

Miljöförvaltningen 
1. Inledning  

Inriktningen på förslaget till detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. är i linje med Karl-
stads kommuns målformuleringar om att nya områden för verksamheter och bostä-
der byggs mer långsiktigt hållbara. Det centrala läget kombinerat med en hög ex-
ploateringsgrad stödjer möjligheten att åstadkomma detta. Samtidigt är det viktigt 
att beakta de risker främst avseende bullerproblem som kan skapas i områden med 
hög exploateringsgrad och tät bebyggelse, vilket planförslaget också lyfter fram. 
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Ytterligare ett problem som lyfts i planförslaget är den kommande luftsituation 
som blir fallet när området är fullt utbyggt. För att om möjligt säkerställa att miljö-
situationen i planområdet förblir robust finns det anledning att ytterligare utveckla 
planförslagets skrivningar om trafik och infrastruktur.  Miljöförvaltningen vill med 
förslagen nedan bidra till detta.   

2. Gång och cykeltrafik 

Planförslaget tillgodoser i huvudsak på ett bra sätt gång och cykelnäten. Två hu-
vudstråk med väl utbyggda sekundärförbindelser gör det möjligt att förflytta sig i 
området i olika riktningar. Det ökar framkomligheten och ökar tillgängligheten för 
trafikslagen gång o cykel. Låga hastigheter och blandtrafik inne i området ger ökad 
säkerhet och bra villkor för barn och äldre. I planförslaget anges att cykling ska 
underlättas genom prioritering och genomtänkta lösningar vid planering och ut-
formning av byggnader och utemiljöer. Miljöförvaltningen ser gärna att detta ut-
vecklas och tydliggörs via exempel på hur detta ska ske. Att tydliggöra detta är vik-
tigt då stadsbyggnadsutvecklingen under lång tid har utformats med bilen som 
främsta måttstock. Därför är det viktigt att i planförslaget ta med de senaste rönen 
och åtgärderna för hur stadsbyggnadsutveckling kan ske där gående, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer utgör den främsta måttstocken.  

Kommentar 

Planförslaget menar att gc-vägar ska vara belysta, tydliga och ha en bredd som 
uppmuntrar folket att cykla samt att vid entré till varje bostads- och kontorshus 
finns möjlighet till en väl utformad cykelparkering. 

Cykelparkering 

Under rubriken parkering så föreslås att platser för cykelparkering anordnas på 
kvartersmark. För bostäder ska det, enligt förslaget, finnas 2 cpl per lägenhet, varav 
en cpl i nära anslutning till entrén för bostaden och en cpl i cykelgarage/-förråd, i 
anslutning till bostaden. Miljöförvaltningen anser att antalet cpl per lägenhet är för 
lågt. Antalet boende per lägenhet är idag i Karlstad 2,1 person i ett genomsnitt. I ett 
område som ska stimulera till ökat cyklande bör det finnas minst fyra cpl per lä-
genhet. Två cpl utomhus och två cpl i cykelgarage som ligger i markplan för att 
underlätta hanteringen. Detta är ett minimum och då är inte de cyklar medräknade 
som tillkommer i barnfamiljer. Dessutom ska det finnas väl tilltagna utrymmen i 
cykelgarage för att förvara ett antal cykelkärror. Det blir allt vanligare att barnfa-
miljer använder cykelkärror för transport av barn till förskola och fritidsaktiviteter, 
inköp mm. Cykelkärror används i ökad utsträckning också istället för barnvagn. 
Ordentliga utrymmen för förvaring gynnar också de personer som behöver trehjuli-
ga cyklar pga. någon funktionsnedsättning. Med väl tilltagna utrymmen för förva-
ring av cyklar, cykelkärror, trehjuliga cyklar och i kombination med bilpoolsmöj-
lighet ökar möjligheten för olika individer och grupper att lösa sina transporter utan 
att äga egen bil. Enligt en studie från Trafikverket bidrar genomtänkta och säkra 
cykelparkeringar till ökat cyklande. 

Vad gäller cykelparkering för kontor och industri anger planförslaget ca 10 cpl 
per1000 BTA. Från olika håll i Sverige bl. a. i Lund utformas nu nya områden för 
kontor och industri med 25 cpl per 1000 BTA. Detta bör också gälla för Kv. Kano-
ten m.fl. 

Kommentar 

I samband med utställning har stadsbyggnadsförvaltningen utrett behovet för bil- 
och cykelparkering. Enligt den utförda utredningen är ett lämpligt antal parker-
ingsplatser för cykel skulle kunna vara 1,7 platser utomhus per lgh (eller 
22 cpl/1000 kvm BTA) och 1,5 plaster inomhus per lgh (eller 20 cpl/1000 kvm 
BTA). För kontor skulle motsvarande siffra kunna vara 20 cpl/1000 kvm BTA 

Planbeskrivningen har kompletterats med behovet för bil- och parkeringsplatser. 
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”Cycle superhighway”  

Huvudstråken för gång och cykel planeras att löpa längs och utmed inre 
hamn/Kanikenäsbanken och Packhusgatan. Arbetspendling för både karlstad- och 
hammaröbor sker idag i hög utsträckning via dessa leder. Det är viktigt att gång- 
och cykelbana blir åtskilda längs dessa huvudstråk, som föreslås. Forskning visar 
att exklusiva körbanor för cyklister ökar cyklisternas andel generellt och särskilt 
vid arbetspendling. För att ytterligare stimulera cyklandet skulle cykelbanan längs 
med Packhusgatan kunna utformas som en ”Cycle superhighway”. Det innebär en 
exklusiv tvåfilig cykelbana som sträcker sig från centrum och ut mot Hammarö. I 
London har en sådan cykelbana nyligen introducerats och satsningen har ökat anta-
let cyklister med 70 % på sträckan.  

Kommentar 

En huvudfunktion för s.k. cycle superhighway är att sammankoppla två eller fler 
yttre stadsdelar med stadskärnan, alltså den bör inte planeras inom stadens tätbe-
byggelse.  

Beträffande sektionsutformningen på gc vägar har planförslaget tagit hänsyn till 
s.k. snabbcykelväg genom att ”ta höjd” för ett attraktivt cykelstråk (bredd ca 4 m) 
för en eventuell framtida högvärdig snabbcykelväg mot Hammarö och Karlstads 
östra delar. 

3. Kollektivtrafik 

Planförslagets formuleringar och förslag angående kollektivtrafik är bra och ger 
goda förutsättningar för hög kvalité. Viktigt är att gc - anslutningarna till hållplat-
serna blir genomtänkta och därmed säkra och trygga. Miljöförvaltningen delar 
SWECO:s slutsats i MKB:n att ”en väl fungerande kollektivtrafik till och från om-
rådet kan, tillsammans med väl fungerande cykelstråk, styra över delar av transpor-
terna från bil till buss eller cykel/gång och därmed bidra till att avlasta området från 
trafik. Dessutom bidrar det i hög grad till förbättrad situation avseende buller och 
luftkvalité. Dessutom, både i det korta och långa perspektivet gynnas folkhälsan. 

4. Bilparkering och bilpoolsverksamhet 

Under rubriken parkering i samrådshandlingen redovisas att behovet av parker-
ingsplatser för bilar beräknas till 3 500 platser. I SWECO:s MKB anges att behovet 
av bilparkering är 2000 platser, varav 500 är nya pga. utbyggnaden av planområ-
det. Miljöförvaltningen anser att planförslaget behöver förtydligas avseende vilken 
bedömning som gäller. I sammanhanget är det viktigt att göra en noggrann utred-
ning av hur parkeringsstyrning ska ske i området. Olika aktörer behöver komma 
fram till en gemensam ordning som tar sin utgångspunkt i den p-policy som Karl-
stads kommun låtit ta fram. För att uppnå en stadsdel som är mer orienterad åt de 
hållbara transportslagen, kollektivtrafik, cykel och gång samt bildelning är det an-
geläget att utforma parkeringssystemet så att man inte tillhandahåller p-platser som 
inte efterfrågas. Det är viktigt att noga utforma p-tillgången så att det möter dagens 
efterfrågan men är möjligt att förändra utifrån att behovet ev. kommer att föränd-
ras. 

Kommentar 

Behovet för bilparkeringsplatser inom planområdet har undersökts. Undersökning-
en visa på att ett lämpligt antal bilparkeringsplatser för bostäder skulle kunna vara 
1,0 plats per lgh + 0,1 plats för besök eller 10 pl/1000 kvm BTA och för kontor 
skulle motsvarande siffra kunna vara 13 pl/1000 kvm BTA.  

Planbeskrivningen har kompletterats med detta. 

Det kan t.ex. innebära att p-utrymme avsätts för bilpoolsverksamhet som gynnar 
yngre individer och barnfamiljer då de kan välja att inte äga egen bil men ändå ha 
tillgång till bil i närheten. Det innebär då att p-platser inte ska kopplas till alla lä-
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genheter utan varje bostadsinnehavare får efterfråga en p-plats vid behov. Planom-
rådet utgör en unikt god plats för bilpoolsverksamhet. En mängd etablerade verk-
samheter finns i området och nya bostäder tillkommer. Avståndet till olika mål-
punkter är mestadels korta och lämpar sig väl för gång, cykel och buss. På uppdrag 
av TFF och MF genomförde SWECO 2009 en undersökning av potentialen för bil-
pool i området. Undersökningen fastslog att det finns en hög potential för bilpools-
verksamhet i området. Miljöförvaltningen anser att en modell för parkeringsstyr-
ning och bilpoolsverksamhet ska utformas, i samverkan mellan kommun och be-
fintliga verksamheter i planområdet, och knytas till exploateringsavtalen med de 
intressenter som kommer att medverka i exploateringen av planområdet. 

Kommentar 

Planförslaget föreslår att bilparkeringar löses genom parkeringsgarage under till-
kommande byggnader (kontorshus och bostäder), befintligt parkeringshus i fastig-
heten Barkassen 11, två nya kontorshus med parkeringshus i flera plan och även 
under torget och inom gatumark.   

När det gäller bilpoolsverksamhet inom planområdet kommer att uppmuntras och 
stimuleras i exploateringsavtalet. 

5. Trafikbuller och industribuller 

Trafikbullerutredningen visar att ljudnivåerna utmed Packhusgatan är höga och att 
nivåerna överstiger riktvärdena för nybyggnation. Förslaget är att avsteg skall kun-
na accepteras med olika lösningar på förbättringsåtgärder. Avstegen motiveras bl.a. 
med det centrumnära läget, bra möjligheter till kommunikationer utan att behöva 
använda bil som transportmedel och med hänvisning till Boverkets allmänna råd 
vad gäller planering av bostäder i områden utsatta för höga ljudnivåer från väg- och 
tågtrafik.  Enligt bullerutredningen har en s.k. tyst asfalt används i förutsättningar-
na för att redovisa bullersituationen. På vilket sätt kan man ställa krav på att en så-
dan beläggning kommer att användas? Sker det som planbestämmelse? 

Kommentar 

Enligt planens utformning och den illustrationskarta som ligger till grund för bul-
lerutredningen kommer tyst eller ljuddämpad sida att uppnås varför s.k. tyst asfalt 
inte anses vara nödvändigt. 

Verksamhetsbuller förekommer i området. När det gäller störningar från verksam-
heten vid Konsum så ska detta förebyggas och åtgärdas genom att en byggnad upp-
förs (som inte innehåller bostäder) mellan Konsums anläggning och planerade bo-
stadsbyggnader och då fungera som en bullerskärm. Bygglov ska inte ges för bo-
stadsbyggnader förrän ”bullerskyddet” anordnats. I området finns ytterligare känd 
störningskälla i form av Picturas verksamhet. Även där införs skyddsbestämmelser 
i form av en beteckning. För att åtgärda problem med för höga ljudnivåer i en ex-
ploatering så ligger ett stort ansvar på en exploatör. Detta bör redovisas i t ex ”Ge-
nomförandebeskrivningen” i ett exploateringsavtal. Ljudproblem som uppkommer 
efter det av bostadsbyggnaderna har uppförts och som inte har identifierats och åt-
gärdats vid planläggningen hanteras enligt miljöbalken av tillsynsmyndigheten.  

Kommentar 

Planbestämmelse om industribulleråtgärd har införts i plankartan. Genomföran-
debeskrivningen har kompletterats med synpunkten.     

6. Luft 

Enligt luftutredningen så innebär planförslaget att man inte kommer att överskrida 
miljökvalitetsnormerna för nu gällande parametrar. Det som överskrids är utvärde-
ringströsklarna för NO2, PM10 och bensen. Enligt gällande riktlinjer ska då kom-
munen ta fram ett program för luftfrågor där bl.a. ska beskrivas hur beräknande 
halter kan följas upp med mätningar. Kommunen bedriver redan idag mätningar 
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och beräkningar i ett övervakningsprogram som genomförs av miljöförvaltningen. 
Med anledning av detaljplanen kan det bli nödvändigt att utöka både mätningar och 
beräkningar vilket kan kräva en ekonomisk resursförstärkning. 

När det gäller luftutredningen så har föroreningshalterna beräknats för en enkelsi-
dig bebyggelse. Eftersom planförslaget är bebyggelse även vid Tullholmsviken be-
höver man redovisa luftsituationen med dubbelsidig bebyggelse och även redovisa 
en gaturumsinformation som gaturumsbredd, antalet körfält, hushöjd på båda si-
dorna av gatan och andelen tung trafik. Beträffande hastigheten så är den i luftut-
redningen angiven till 30 km/tim. För trafikbuller så räknas ljudnivån för en has-
tighet på 50 km/tim med informationen att nivåerna sänks 1-2 dBA vid 40 km/tim. 
Man bör vara mer tydlig med vilken hastighet som skall gälla för området när man 
beräknar luft- och bullersituationen. 

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsen ovan under rubriken ”Luftkvalitet”.  

Tillägg från miljönämnden 

Miljönämnden anser att trafik- och industribullersituation ska utredas vidare, bl.a. 
med fokus på Konsums utbyggnad och buller från lastbilstransporterna och blåljus-
trafiken. Miljönämnden anser att trafiksituationen o området varierar under olika 
årstider.   

Kommentar 

Innan utställning har stadsbyggnadsförvaltningen låtit SWECO komplettera indu-
stribullersituationen i anslutning till Konsum och Pictura. Utredningen visar att 
industribullret från Konsums anläggning i stort sett kommer från närmaste lastka-
jer som ligger vid planområdets västra sida. Utredningen föreslår en bulleråtgärd i 
form av en inbyggnad av lastkajen som gör att industribullret dämpas rejält. Dess-
utom har en del av den närmaste byggrätten till lastkajen ändrats från bostäder till 
kontor. 

Beträffande trafikbullret från blåljustrafiken betraktas det som vanligt vägtrafik-
buller och hänvisas till bullerutredningen som utförts i samband med planarbetet. I 
övrigt se kommentar till Länsstyrelsen ovan under rubriken Mellankommunala frå-
gor.  

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Områdets förtätning innebär att det blir en "stenstad" på bekostnad av att "Den 
goda gröna staden", en av kommunen ledstjärnor, tonas ner. Enligt ÖP 2012 nämns 
stadsbyggnadsprincipen vid bebyggelseutveckling "Förädla och förtäta staden utan 
att försämra tillgången till grönområden". Viktiga grönområden försvinner, speci-
ellt runt nordöstra och östra delen om Tullholmsviken. Grönområdet i detaljplanens 
centrala delar känns lite för litet i förhållande till det antal lägenheter i området 
samt till den skola som planeras. Fullföljs satsningen som det är sagt med ökat an-
tal boende i området, samtidigt som viktiga grönområden försvinner, måste en 
ökad satsning ske på Orrholmen i allmänhet och på Orrleken i synnerhet. Ett ökat 
tryck på Orrleken och Orrholmsskolan som riktar sig främst till barn och unga, 
ökar betydelsen för en planfri korsning under Packhusgatan för ökad barnsäkerhet. 

Kommentar 

”Den goda gröna staden” syftar inte enbart på ”gröna” ytor, utan handlar också 
om ett hållbart stadsbyggande med minskad klimatpåverkan, och tillvaratagande 
av bl. a. vattenlägen. 

Planförslaget har i möjligaste mån sparat grönytor i form av lek, park och natur-
mark Vad gäller planskild passage under Packhusgatan är det nästan omöjligt dels 
pga. översvämningsproblem och dels pga. markens höjd. Packhusgatan föreslås att 
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utformas som stadsmässig gata med två cirkulationsplatser vilket ökar trafiksäker-
heten och möjligheterna att korsa gatan.  

Kultur- och fritidsförvaltningen uttrycker en oro för Karlstad Paddlarklubbs verk-
samhet. Enligt ÖP 2012 "Förtätning bör inte heller ske på bekostnad av viktiga of-
fentliga platser eller idrottsplatser". Det är av mycket stor vikt att Paddlarklubbens 
verksamhet värnas och att den säkerställs på befintlig plats. Förvaltningen stöder 
Paddlarklubbs skrivelse och vill ytterligare betona vikten av att säkerheten mellan 
den ökade båttrafiken till och från de nya båtbryggorna och Karlstad Paddlarklubb 
stärks. De kommer att bli en ökad båttrafik som kommer att korsa framför Paddlar-
klubben. För att säkerställa säkerheten bör två säkerhetsbryggor och/eller pirar an-
läggas i samarbete med Paddlarklubben. Med den åtgärden avgränsas även bad-
platsen. Om det i framtiden blir ett ytterligare säkerhetsproblem måste de beaktas 
och åtgärder måste vidtas. En tydlig konsekvensbeskrivning med kultur- och fri-
tidsförvaltningens och Karlstad Paddlarklubbs frågeställningar måste bifogas i de-
taljplanen 

Kommentar 

I anslutning till byggrätten för paddlarklubben har en särskild vattenyta avsatts 
som båtbryggor (W1) för kanotklubben. Paddlarklubben med sina tillhörande funk-
tioner har även fått stöd i planförslaget genom att kringliggande mark- och vatten-
ytor föreslås vara naturmark respektive öppen vattenområde. Därför bedöms inte 
planförslaget innebära några inskränkningar eller negativa konsekvenser för klub-
ben. 

Byggrätten på platsen där Paddlarklubben har sin verksamhet är i förslaget angivet 
för kontor, vilket vi anser skall ändras till att huvudsakligen vara avsedd för idrott-
ligt ändamål med möjlighet till restaurang, cafeteria, kiosk samt mindre butik för 
försäljning och/eller uthyrning inom paddlarklubbens verksamhetsområde. 

Kommentar 

Plankartan har kompletterats med markanvändningar Y1 som stöder och säker-
ställer att paddlarklubben kan behålla sitt läge och bedriva sin verksamhet.  

Övriga remissinstanser 
Konsum Värmland 
Bakgrund 

Konsum Värmland har medverkat såsom fastighetsägare och intressent i det tidiga 
arbetet med framtagande av rubricerad detaljplan. Efter att ha övervägt behovet av 
ny mark inom den nu aktuella planen och framtida förändringar inom den del av 
Tullholmssågen som tidigt ingick i planarbetet och som ägs av Konsum Värmland, 
beslutades att lyfta ur den del av detaljplanen som avsåg vår egen mark (Tull-
holmssågen), för att kunna hantera denna del när våra egna framtidsplaner för vårt 
fabriksområde blivit klarare. 

Såsom närmsta granne till den aktuella detaljplanen vill vi peka på riskerna med 
konflikter och störningar mellan olika intressenter. Plan- och närområdet, innehål-
ler i huvudsak byggnader för handel, kontor, fabriker, lager, kontor, verkstäder, 
transportcentraler, miljöcentraler, bilhall, bensinstation, ammoniak- och oljedepåer 
samt parkeringsplatser. På senare år har bostadsbebyggelse tillkommit i den nord-
östra delen av planområdet vilket redan skapat debatt och problem då de boende 
haft synpunkter på upplevda störningar vid den fortsatta planerade utformningen. 

Vi oroar oss för klagomål från nya boenden gränsande till vår verksamhet, då vi 
redan idag får synpunkter från kringboende på lukt från livsmedelstillverkning 
(rökt kött, bageri), buller från kylanläggningar, kylbilar, fläktar, omlastning på 
lastbilar mm. Vår verksamhet inom området sysselsätter ca 400 personer i lager, 
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fabriker, kontor och logistik och underhåll och genererar dessutom ca 250 dagliga 
fordonsrörelser med lastfordon som lämnar/ankommer området. Dessutom pågår 
projektering för en koncentration av charkverksamheten till området, när verksam-
heten i Kil flyttas under första kvartalet 2012. 

För att säkerställa vår möjlighet till fortsatt verksamhet i området vill vi lämna föl-
jande synpunkter: 

• Vi vill råda över närområdet närmast sydöst om vårt område, utefter 
Packhusgatan. Ansökan om markförvärv är inlämnat till kommunen. 

• På denna fastighet för kontor och handel, har planförfattarna föreslagit 
störningsskydd, m5, vilket innebär att huset skall utformas så att industri-
buller för bostadsbebyggelse längs Tullholmsviken inte överskrides. Kon-
torsbyggnaden kan bara utgöra skärm för en del av industribullret som 
uppstår inom området, det som uppstå omedelbart nord-nordväst om bygg-
naden, redovisat i bilagd bullerutredning. Det buller som uppkommer inom 
andra delar av Tullholmssågen, västerut utanför bullerkartan, vid lastbryg-
gor till bageri, chark och lagercentral, ca 15 stycken samt från fläktar mm, 
kommer inte att skärmas av. Där är också omgivande byggnader betydligt 
lägre (2-3 vån) som ger sämre bullerskydd för de övre våningarna utefter 
Tullholmsviken. Vidare står lastbilar med kylaggregat igång nattetid på 
många olika platser inom området. 

• Lastbilar lämnar gods inom området 6 dagar i veckan, kan i framtiden bli 7 
dagar per vecka, som mest nattetid mellan kl 01-06. Utlastning sker som 
mest mellan kl 05-14 vilket innebär intensiv belastning av "lokalgatan" un-
der natt- förmiddagar med stor risk för störningar mot boende. 

• Kontorsbyggnaden föreslås få 8 resp. 10 våningars höjd. Detta innebär ett 
nytillskott med kontorsytor på ca 18-19 000 m2 i bara denna fastighet. 
Konsums behov av kontor uppgår i dagsläget till ca 2 500 m2, vilket inne-
bär att man före en byggstart behöver säkra upp nya kontorshyresgäster för 
ca 16 000 m2. Det är osannolikt att Konsum skulle kunna ta på sig denna 
uppgift och en avstyckning i tredimensionellt fastighetsbildande kräver 
olika lokaltyper, varför bostäder skulle krävas för de plan som avstyckas. 

• Kontorsbyggnaden föreslås vidare få en byggyta i markplan som begrän-
sas, oklart hur mycket, där cykeltrafik respektive utfart föreslås. Denna ut-
formning begränsar byggnadens tillgänglighet och minimerar möjligheter-
na till handel i markplan. Det är också sannolikt att in- och utfarter med 
24-meters lastbilar och mötande trafik samt begränsad sikt med byggnader 
inpå utfart via lokalgata, gör lösningen till en flaskhals och trafikfara. 

• GC-väg utefter Packhusgatan som rundar kontorshuset in på lokalgatan 
mot Tullholmsviken utgör trafikfara om utfart från Konsums område leds 
genom byggnaden mot lokalgata. 

• Utformning av lokalgata mellan kontorsbyggnad och bostäder efter Tull-
holmsviken saknar möjlighet till kundparkering, vändplan, varumottag-
ning. 

• Att göra Packhusgatan till stadsgata med kantstensparkeringar känns också 
mycket oroande då denna led är vår och andra stora verksamheters huvud-
stråk för att klara leveranser av varor och gods mot Hammarö och El 8. Att 
då riskera backande fordon som stoppar upp trafiken vid kantstensparker-
ing, upplever vi som en stor trafikfara och olycksrisk, liksom att göra delar 
av gatan till torg för gående och cyklande att passera mellan Tullholmsvi-
ken och Kanikenäsbanken. 

Förslag: 

Vi föreslår att: 

• tomten sydöst om Konsums verksamhet ges en annan byggrätt med möj-
lighet till handel i markplan och 3 våningar kontor, lika bef. byggnad mitt 
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över Packhusgatan. Byggrätten på denna mark riktas längsmed Packhusga-
tan och sträcker sig in på Konsums mark. Då kan Konsums nuvarande ut-
fart mot Packhusgatan flyttas till ny utfartssträckning utefter Tullholmsvi-
ken via lokalgatan till rondellen med mindre risk för flaskhalsar och 
olycksrisker. Samtidigt möjliggörs parkeringsplatser mellan byggrätten och 
ny utfartssträckning till lokalgatan. Även GC-väg kan ledas utefter hörnet 
på Tullholmsviken såsom redovisas i illustrationsskissen. Föreslagen bygg-
rätt med beteckning KH 8-10 vån, flyttas till del av fastigheten sydöst om 
Lokalgatan mellan Tullholmsviken och Packhusgatan, betecknad med CB 
7 vån. Se bilagd skiss. 

Kommentar 

Enligt förslag från fastighetsägaren har planen efter samråd utvidgats med en del 
av fastigheten Tullholmssågen 4, vilket innebär att ovanstående synpunkter tillgo-
dosetts. 

• utrymme för förgårdsmark slopas mellan Konsums nuvarande utfart och 
"lokalgata". 

Kommentar 

Detta utrymme är en kontinuerlig remsa som gäller hela Packhusgatan och bör 
inte upphöra. 

• byggrätten sydöst om korsningen Packhusgatan - Lagergrens gata ges be-
teckningen "C" på del närmast Konsums verksamhetsområde, för att utgöra 
bullerskydd mot bostadsbebyggelse. 

Kommentar 

Byggrätten hen angetts till C och B2 
• kraven på ljudisolerade fasader i bostadsbyggnader utefter Tullholmsviken 

förstärks/preciseras så att bullergränsvärden vid uteplats resp. inomhusmil-
jö uppnås. (Jmf. samrådshandlingens beteckning a) 

Kommentar 
Inomhusbuller behandlas i bygglovsskedet. I övrigt se kommentaren ovan. 

•  bostadsbyggnader utformas med ventilation som centralt kan slås av under 
begränsad tid, vid eventuella luktutsläpp från intilliggande livsmedelsindu-
strier (kaffe, bageri, chark). 

Kommentar 

Luktstörning har behandlats i MKB  
• kantstensparkering utefter Packhusgatan slopas och erforderliga parker-

ingsplatser anordnas inom kvarters mark och lokalgator. 
Kommentar 

Packhusgatan har utformats med en bredd på ca 22 meter vilket klarar behovet för 
biltrafiken, gångbanor, trädplantering och kantstenparkering. Därför bedöms inte 
kantstenparkering försvåras trafikframkomligheten.  

Med ett förvärv av önskad mark, kan Konsum på detta sätt säkerställa en viss ex-
pansionsmöjlighet av såväl industri/lager som butik och kontor, samtidigt som ut-
formningen av utfart från området leds på ett trafiksäkert sätt till rondellen. Parker-
ingsmöjlighet och tillgänglighet till ny byggrätt löses. Vidare minskar risken för 
klagomål från boende på störande verksamhet då ljudbarriären och boendet flyttas 
ett kvarter från ljudalstrande verksamhet. Fastighet för ljudbarriärsfunktionen kan 
dessutom exploateras av lämplig aktör, utan koppling till Konsums genomförande. 

Kommentar 

Frågan om markförvärv har vidarebefordrats till TFF. I planförslaget ges möjlig-
het till den markanvändning Konsum föreslår.  
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Karlstads Paddlarklubb 
Karlstads paddlarklubb vill lägga följande förslag till beaktande: 

Att området där föreningen bedriver sin verksamhet istället avsätts till Friluftsom-
råde. 

Kommentar 

I plankartan har införts särskild markanvändning för föreningen - kanotklubben. 
Se kommentar till teknik- och fastighetsförvaltningen ovan (under rubriken Karl-
stads paddlarklubb) 

Att en projektgrupp tillsätts vars syfte är att utveckla området (Kanikenäset). I pro-
jektgruppen kan exempelvis Kultur och fritidsförvaltningen, berörda idrottsföre-
ningar, intresseorganisationer, samt näringsidkare ingå. Om området ej kan avsättas 
till friluftsområde yrkar föreningen på följande:  

Att en tydlig konsekvensbeskrivning för föreningens verksamhet bifogas. 

Att det vid nybyggnation av fastighet finns angivet hur föreningen kompenseras för 
de ökade kostnader som detta medför, och vilken kommunal förvaltning som an-
svarar för detta, så att Karlstads paddlarklubbs verksamhet kan fortsätta. 

Att vid nybyggnad av fastighet, Karlstads Paddlarklubb erhåller tillräckliga ut-
rymmen för att verksamheten kan fortsätta. 

Att det byggs säkerhetsbryggor så att Karlstads Paddlarklubb kan bedriva kanot-
skolan för ungdomar, vuxna och personer med funktionshinder på ett säkert sätt. 

Kommentar 

Se kommentar till Kultur- och fritidsförvaltningen ovan 

Klövern AB 
Vi tycker att det förslag som ligger ute för samråd stämmer väl överens med vår 
bild av hur området skall se ut och ser med spänning fram emot att kunna påbörja 
arbetet med att genomföra dess vision. Vi har läst igenom materialet och har några 
synpunkter samt vissa punkter som bör genomarbetas inför kommande utställning 
och antagande.   

Planbeskrivning 
• P1 på den sydöstra byggrätten mot Hammaröleden Är det verkligen nöd-

vändigt? Borde kunna tas bort.  
Kommentar 

Planbestämmelsen p1 är för att säkerställa gc vägen mot Hammarö. 
• Det bör finnas ett B på den sydöstra byggrätten mot Hammaröleden lik-

nande mittemot på andra sidan Packhusgatan.  
Kommentar 

Enligt den utförda bullerutredningen klarar inte den markytan bullerkravet för bo-
städer. 

• Bottenvåningars takhöjd skall anpassas för handel och verksamheter inom 
planområdet. Det är lite svårt att leva upp till i alla delar inom området. 
Bättre att ange i vilka kvarter där det är ett krav. Svårt att få hyresgäster in 
i alla lägen då det är en bakgata inom området. För att det skall fungera så 
bör man försöka styra till vissa kvarter.  

Kommentar 

Enligt en handelsutredning som beställts i samband med utställning ska bottenvå-
nings takhöjd och golvnivå planeras på ett sätt som ger förutsättning för framtida 



UTSTÄLLNINGSHANDLING 
Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. Samrådsredogörelse 33 

 

 

etablering av verksamheter inom planområdet. Utredningen utpekar också några 
platser som är viktigt för handelsetablering ex. kring torgbildningen och i anslut-
ning till cirkulationsplatsen vid Lager grens gata. 

• Vad är det för krav på bullerskydd mot Konsums anläggning (sid 10)?  
Kommentar 

Kravet är att industribullret dämpas vid källan dvs. vid lastkajen inom Konsums 
fastighet. 

• x1 och x2 – Vi anser inte att allmänheten skall ha rätt att röra sig fritt inom 
kvarteren. Det måste finnas någonstans som man känner att det är vår in-
nergård och skapa ett attraktivt boende. Går lite stick i stäv med gestalt-
ningsprogrammet.  

Kommentar 

X1 är för att säkerställa allmän tillgängligheten där fastigheten är inte byggbart 
men x2 är också släpp/passage som förstärker principen för rutnätstad. Det är en-
dast mindre delar av kvartersmarken som omfattas av bestämmelserna. 

• Anslutningspunkter ….och i vissa fall gemensamt för flera kvarter. Var är 
det så? Det känns inte så bra att ha en gemensamhetsanläggning mellan fle-
ra kvarter över allmän gata. Det borde vara en anslutningspunkt per fastig-
het/kvarter. 

Kommentar 

Texten har justerats, dvs. att varje fastighet får en eller flera anslutningspunkt be-
roende på behovet.   

• Dagvatten skall ingå i någon form av gemensamhetsanläggning och servi-
tut mellan fastigheterna. Ställer krav på kommunen att skriva in i sina av-
tal. Hur skall man reglera det inom befintliga fastigheter och tillkommande 
byggnation där kommunen inte är fastighetsägare? All mark inom planom-
rådet markeras med ”g”? För att det skall fungera måste man rita upp en 
struktur i samband med första bygglovet. Vi förordar en dagvattenlösning 
genom brunnar och ledningar under marken.  

Kommentar 

Fastighetsägare är ansvarig för att i möjligaste mån omhänderta dagvattnet lokalt 
inom sin fastighet innan det släpps ut till det allmänna dagvattensystemet. Omhän-
dertagande av dagvattnet kan göras på olika sätt bl.a. genom fördröjning och, in-
filtration i form av minikanaler, damm, grästak mm  

• Borde det inte finnas möjlighet för ”S” förskola inom något ytterligare 
kvarter där man har förskolan i bottenvåningen? Varför är inte inom Pictu-
ras fastighet?  

Kommentar 

Plankartan har kompletterats med planbestämmelse för skola/förskola på några 
fastigheter. 

• Fastigheten Tullholmssågen 4 är inte med i detaljplanen (sid 26)? Planom-
rådet i texten stämmer ej överens med plankartan.  

• Under Markägande: Barkassen 15 ägs av IHF Bostad Barkassen 15 (sid 
26)  

• Befintlig markanvändning inom planområdet är… Annars så finns det bo-
städer inom kvarteret Barkassen. (sid 27)  

Kommentar 

Texten har justerats 
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Genomförandebeskrivning 
• Exploatören skall anlägga och underhålla ev. bryggor? Bryggorna skall ju 

anläggas på kommunal mark skall exploatörerna underhålla bryggorna där-
efter? Måste vara en felskrivning…..(sid 1)  

Kommentar 

Texten har justerats 
• Ny placering av transformator är ju på kommunens mark, kostnadsfördel-

ning? Kommunen är part också (sid 2).  
Kommentar 

Texten har kompletterats 
• När det gäller marksanering så är respektive fastighetsägare ansvarig för 

sina kostnader inom egen fastighet (verksamhetsutövaren). Det som bör 
saneras och som ligger inom kommunens fastigheter är kommunens an-
svar. Sedan om det behöver saneras mm i samband med marköverlåtelse 
etc. regleras det enklast i respektive avtal (sid 2).  ”Var och en ansvarar för 
sitt om inte annat avtalats om”  

Kommentar 

Texten har justerats 
• Det måste tas en diskussion med samtliga fastighetsägare inom Inre hamn 

och som kommer att ha nytta av översvämningsskydden om att vara med 
och finansiera översvämningsskydden.  

Kommentar 

Innan utställning, i samråd med fastighetsägare inom planområdet, har kommunen 
tagit fram ett förslag till ett ramavtal för att hantera kostandsfördelning för ut-
byggnad av infrastruktur, torgyta mm med bl.a. översvämningsskydden. Det avtalet 
kommer att bearbetas vidare och bifogas/följa exploateringsavtal som följer planen 
till antagande.  

• Det bör upprättas en lista vilka åtgärder där kommunen är huvudman som 
skall utföras samt hur stor del som skall finansieras genom exploateringen. 
Packhusgatan t.ex. bör delvis skattefinansieras, en del anläggningar är till-
gången för hela Karlstad t.ex. bryggan utefter Tullholmsviken samt torget 
inne i området. Vissa delar skall bäras av exploateringen. Det är bra att ha 
en tydlig gränsdragning direkt och då olika exploatörer kommer att bygga 
ut i olika etapper men de skall dock vara med och betala. Skall kommunen 
fungera som en bank? Det är dessutom viktigt att ha en gemensam ambi-
tionsnivå mellan kommunen och exploatörerna samtidigt en kostnadsmed-
vetenhet.  Byggrätterna mot Tullholmsviken bör t.ex. ha större del i kost-
naderna för kajen då de direkt har nytta av anläggningen och ev. samordna 
grundläggningen.  

Kommentar 

De frågorna har tagits upp i det ramavtalet, se kommentaren ovan.  
• Kommunen ”ansvarar för och bekostar övriga om- och utbyggnader av 

allmänna gator….. (sid 3)”.  
• Det finns inga tomträtter inom området (sid 3).  

Kommentar 

Texten har justerats 
• Under teknisk försörjning: Kommunen har redan beslut om att bygga ut 

VA-ledning ut till Kanikenäsbanken (Varvet) den delen bör inte belasta 
exploateringen. I det ingår flytt av pumphuset vilket finansieras av friköp 
av tomträtten ute på Varvet.  
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Kommentar 

VA ledningen och pumpstationen skall dimensioneras för att klara behovet för Kv. 
Varvet och planområdet varför en kostnadsfördelning är nödvändig. 

• Vi föreslår 5 års genomförandetid, förutsättningar förändras över tiden.  
Kommentar 

Genomförandetiden är 10 år på grund av att planområdet kan ta mer än 10 år in-
nan det byggs fullt ut och det handlar om en stor stadsdel som har sina långsiktiga 
förutsättningar.  

Gestaltningsprogram 
• Fasader skall bestå av naturmaterial – vad menar man då, material (sid 2), 

är det inte okej med en takvåning i skivmaterial? 
Kommentar 

Texten har förtydligats 
• Enligt skissen så känns innergården halvprivat (egen odling, uteplatser) 

vilket vi håller med om att det skall vara men i detaljplan så skall icke be-
byggda ytor vara allmänt tillgängliga. Det känns som att det inte är rimligt 
(sid 2)? Gårdarna måste få vara halvprivata och höra till dem som bor och 
arbetar där.  

Kommentar 

De ytor som är tillgängliga för allmänheten på kvartersmark gäller framför allt 
passager och ytor som inte är byggbarmark. Dessa ytor har betecknat med x2 i 
plankartan vilket öka gåendes möjlighet att ta sig från Packhusgatan till gångpro-
menaden längs Tullholmsviken . 

Lagergrens fastigheter AB 
AB Lagergrensgatan 1 är positiv till planförslaget och anser att förslaget möjliggör 
en mycket god utveckling av planområdet. 

AB Lagergrensgatan 1 befarar att det kan uppkomma störningar för bostäder i när-
området i anledning av den verksamhet som idag bedrivs på fastigheten öster om 
Kanoten 5. For det fall verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas på fastighe-
ten, även efter antagandet av planen och även efter genomförandetidens slut, finns 
risk för att det inte är möjligt att exempelvis förlägga balkonger/uteplatser öster ut i 
riktning mot nämnda fastighet. Detta på grund av att föreslagna krav på störnings-
skydd i planbestämmelserna då inte kan uppfyllas. Möjligheten att anordna bal-
konger/uteplatser med utblick mot torget respektive vattenområdet i norr (kanalen 
mot Inre hamnen) begränsas således om inte planområdet i sin helhet förädlas inom 
genomförandetiden. 

Kommentar 

Eftersom Picturas verksamhet är en pågående verksamhet och finns redan på plats 
måste planförslaget anpassa sig till verksamheten och inte tvärtom. 

Krav ställs på verksamheten inom Kanoten 4 vad gäller externt industribuller så 
att inte verksamheten ska försvåra etablering av bostäder i angränsande områden.   

Skanska AB 
Planprogrammet beskriver en ny stadsdel med tydliga intentioner på att vara just 
stad. Viktigt att inte tappa bort någon ingrediens i stadens uppbyggnad för att om-
rådet ska fungera på ett bra sätt. Det ska inte bara se ut som stad utan fungera som 
det också. 
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För att det ska vara möjligt för ett stadsliv att blomstra så måste det finnas en 
blandning av funktioner, ett traditionellt gatunät som tillåter genomströmning, va-
rierad bebyggelse i kvartersform och en tillräckligt hög koncentration av männi-
skor. 

För att få till ett gatunät med så bra genomströmning som möjligt så måste man i 
största möjliga mån undvika att skära av rutnätssystemet. Om hinder finns så är det 
bra om man kan få till så många förbindelser som möjligt över detta för att undvika 
baksidor/obefolkade gator. (Ett exempel på detta i Karlstad är järnvägen som ska-
par baksidor i de mest centrala delarna av staden.) 

Det är av största vikt att Packhusgatan inte skär av gatunätet i för stor utsträckning 
så att förutsättningarna för ett rikt stadsliv når ner ända till Tullholmsvikens vatten.  

Stadens struktur måste få komma ända ner till vattenbrynet med allt vad det inne-
bär.  Kommunikation, service och handel i bottenvåningar, blandade funktioner 
osv. så att även kajen och strandpromenaden blir en del i detta stadsliv. 

• Åtkomst till kajpromenaden bör göras så bra det bara går. 
• Det ska vara och kännas lätt att komma ner till vattnet. 

Kommentar 

Frågorna har redan lyfts och belysts i gestaltningsprogrammet 
• Det ska vara möjligt för både gående, cyklande och biltrafik att ta sig ned 

mellan kvarteren längs kajpromenaden. 
o Detta skapar mycket större möjligheter för handel och restauranger 

att etablera sig. 
o Detta medför även att vi bygger stad 

Kommentar 

Gående och cyklande kan lätt ta sig ned mellan kvarteren inom hela planområdet 
bl.a. längs kajpromenaden. Biltrafik kan nå vattnet/kajen endast i ändarna av om-
rådet. Biltrafik längs kajen är inte lämpligt, vare sig vad avser kajens funktion eller 
strandkantens bärighet. 

Pictura  
Vi motsätter oss genomförandet av den del av detaljplanen som berör vår fastighet 
Kanoten 4. I den föreslagna detaljplanen har man dragit en gata igenom vår befint-
liga byggnad samt gjort om vår befintliga parkering till parkmark och lekplats. Det 
är även av största vikt för oss att vi har en fungerande tillfart för de ca 15 lastbilar 
som dagligen hämtar och lämnar gods vid vår fastighet. Syftet med vårt fastighets-
innehav är att driva vår verksamhet i den. Vi har för närvarande ca 130 anställda i 
Karlstad vilket vi har för avsikt att öka under 2012. Det är viktigt för oss att vi kän-
ner en trygghet i att kunna fortsätta koncentrera vår verksamhet till Karlstad utan 
inskränkningar i rätten att använda vår fastighet. 

Kommentar 

Innan utställning har fortsatta diskussioner om planutformningen förts mellan fas-
tighetsägare, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.   
Som ett resultat har planförslaget justerats och utformats på ett sätt som gör att 
den pågående verksamheten får finnas kvar och inrymmas inom planbestämmel-
serna i planförslaget, befintligt kontorshus hamnar inom byggbarmark och trafik 
till verksamheten som sker dagtid får köras på Kanikenäsbanken (gårdsgata) men 
på gåendes villkor. Förändringar i planen har godkänts av fastighetsägaren.  Par-
terna är nu överens om planens utformning i detta avseende. 
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Karlstadshus AB 
Som ägare till kvarteret Varvet vill jag lämna följande synpunkter på planförslaget 
för kvarteret Kanoten m.fl., samrådshandling daterat 2011-07-06. 

Allmänt 

Mina synpunkter från programskedet kvarstår i allt väsentligt, men är nu också fär-
gade av det faktum att exploateringsgraden i princip fördubblats sedan program-
skedet. 

När man i programmet talade om 350 nya lägenheter och ytterligare 50 000 m2 
verksamhetsyta så talar man nu i planförslaget istället om 700 nya lägenheter och 
90 000 m2 verksamhetsyta. Det som tidigare var bebyggelse i 4-5 våningar är nu 
bebyggelse i 6-14 våningar. 

Vårt projekt Varvet har som bekant en redan antagen detaljplan och har därmed va-
rit en av förutsättningarna för planarbetet inom kvarteret Kanoten. Vi saknar fortfa-
rande den uteblivna tidiga dialogen om områdets utformning och tycker nu, i ännu 
högre grad än tidigare, att just kopplingen och den stadsbildsmässiga relationen 
mellan de båda områden hanterats bristfälligt i planförslaget. 

Kommentar 

Planen föreslår en genomsnittlig exploateringsgrad på 7-8 våningar med möjlighet 
till tre punkthus i 10,12 och 14 våningar. De angivna antalen våningar stämmer 
ganska bra med byggnadshöjder inom kringliggande kvarter bl.a. Vågmästare 7-
10 våningar, Herrhagen 7-8 våningar, Tyggårdsviken 6-7 våningar och Kanikenä-
sholmens 4-6 våningar med en högre byggnad i 12 våningar.   

Planens huvudsyfte är enligt planbeskrivningen att möjliggöra en utbyggnad av 
Karlstads centrum. Även den kopplingen in mot Tingvallastaden är svår att se med 
alla mellanliggande strukturer som finns. Området känns mer som en egen murom-
gärdad ö. 

Kommentar 

Diskussionen om att förstärka koppling mellan stadskärnan (Tingvallastaden) och 
stadens södra del bl.a. stadsdelen Viken, stadsträdsgården, planområdet mm pågår 
kontinuerligt. En bättre koppling kan troligtvis förverkligas i samband med till-
komsten av ett framtida resecentrum med en passage under järnvägen mm.   

Rent generellt måste exploateringsgraden i planförslaget sägas vara extremt hög för 
en stad med Karlstads förutsättningar. Finns verkligen marknaden för detta tillskott 
av lägenheter och verksamhetsytor? Vad händer med de stadsbildsmässiga ambi-
tionerna om planen bara genomförs till en del? Vilka kvaliteter kommer en sådan 
stadsdel eller centrumdel att få? 

Kommentar 

Genomförandet av ett sådant område sker inte under en ett- eller tvåårsperiod utan 
det är mycket långt framåt. Eftersom planområdet ligger så nära till stadskärnan, 
avståndet till olika målpunkter är mestadels korta, ett vattennära område vilket är 
mycket attraktivt och intressant utifrån dagens boendemarknad och en mängd eta-
blerade verksamheter med ny bostadsbebyggelse finns redan i området, bedöms att 
det är möjligt att bygga ut området inom en period om 10-15 år. 

Bebyggelsen närmast Hammaröleden  

I programskedet framförde jag synpunkter på bebyggelsen närmast Hammaröleden, 
dvs. även närmast Varvet. I planförslaget har nu bebyggelsen flyttats något längre 
bort från leden men har å andra sidan getts en betydligt högre byggnadshöjd än i 
programmet och intrycket av "stadsmur", där Varvet ligger utanför, har snarare för-
stärkts i planförslaget. 



38 Samrådsredogörelse 
UTSTÄLLNINGSHANDLING  

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. 

 

 

Kommentar 

Med Hammaröleden som barriär mellan Kanoten och Varvet kommer de båda om-
rådena att upplevas som klart åtskilda med olika riktningar. Även detaljplanen för 
Varvet möjliggör ”en hög mur” mot Hammaröleden – något som kanske också är 
önskvärt för att skydda mot trafikbuller mm. 

De direkta konsekvenserna för bebyggelsen inom Varvet blir också betydande. 
Bland annat tas möjligheten till utsikt över Tullholmssviken till stora delar bort. 
Vidare kan man befara att den "akustiska skärm" som bebyggelsen utgör för Kano-
ten kan bli till en "akustisk reflektor" för bebyggelsen inom Varvet. 

Kommentar 

Närmaste byggrättgräns till Hammaröleden ligger ca 35 meter från vägkanten . 
Det är ungefär samma avstånd som kv. Varvet ligger, dvs. att det finns gått om ut-
rymme mellan framtida planerade byggnader och kv. Varvet vilket gör att bullret 
lätt kan utsprida sig. 

Utsikt mot Tullholmsviken torde vara av sekundär betydelse för bebyggelsen inom 
kv. Varvet, som ju har sin huvudriktning mot Hammarösjön. 

Grönytor 

Med det stora innehållet av bostäder som planeras kommer trycket på omgivande 
grönytor och strandområden att bli stort. Trots detta har exploateringen i strandzo-
nen ut mot Tullholmsviken ökat. Det som tidigare var en genomsiktlig och öppen 
bebyggelsestruktur har nu ersatts med massiva kvartersbildningar. Känslan av all-
män tillgänglighet och öppenhet ut mot vattnet är borta. 

Kommentar 

Den huvudprincip som ligger till grund för planförslaget består huvudsakligen av 
rutnätstad, stadsmässiga kvarter med öppningar från Packhusgatan mot vattnet 
och strandpromenad längs Tullholmsviken. Principen för öppningar har funnits i 
planprogrammet och förstärkts i både planförslaget och gestaltningsprogrammet 
genom ett antal tvärpassager som ligger mellan varje kvarter. Tillgängligheten mot 
vattnet för allmänheten har kraftigt förstärkts i förhållande till programmet genom 
att stranden utformas som en allmänt tillgänglig kajmiljö, där det finns möjlighet 
för restauranger mm och med allmänt tillgängliga bryggor. 

Behovet av vattennära allmänt tillgängliga grönytor kommer att öka väsentligt med 
ett ökat bostadsinnehåll. Jag vidhåller min tidigare uppfattning att exploateringen 
inom de vattennära grönytorna i anslutning till Kanikenäsholmen skall hållas nere. 
Se istället området som en gemensam resurs, en sammanhängande grönstruktur, 
där man lätt når vattnet och där småskaliga verksamheter som paddlarklubben oho-
tat kan få finnas kvar. 

Kommentar 

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

När det gäller paddlarklubben se kommentar till Teknik- och fastighetsförvaltning-
ens yttrande ovan (under rubriken Karlstads paddlarklubb). 

Bostadsrättsföreningen Pinassen 
Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad (Barkassen 16, Hadar Grudes gata 1-7) 
har tagit del av samrådshandlingen ny detaljplan för kv. Kanoten m.fl. och har föl-
jande synpunkter: 
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• De nya bostadshusen inom Barkassen 15 och 16 borde vara med i grund-
kartan för att tydligare visa befintlig användning inom dessa fastigheter 
och därmed detaljplaneförslagets konsekvenser för dessa. 

Kommentar 

Grundkartan har uppdaterats 
• Barkassen 8, byggrätten inom denna fastighet ligger över hela fastigheten 

vilket innebär att vi kan få ett sexvåningshus alldeles intill vår fasad och 
balkonger. Marken närmast fastighetsgränsen bör utgöra s.k. prickmark för 
att undvika detta. Befintliga bostäder behöver även de få luft och ljus runt 
sig. 

Kommentar 

En ca 7 meters remsa prickmark (mark som inte får bebyggas) har lagts mellan 
fastigheterna Barkassen 16 och 7.  

• Barkassen 7 (Tullverket), får enligt förslaget en byggrätt upp till sju vå-
ningar och i likhet med Barkassen 8 är byggrättens placering inte styrd. 
Placering av framtida byggnader bör ske med hänsyn till ljusinsläpp och 
insyn till angränsande befintliga bostäder. Dessutom bör inte byggrätten 
innebära 7 våningar utan begränsas till högst 5 våningar i likhet med be-
fintliga byggnader. 

Kommentar 

Byggrätten i planförslaget begränsas genom planbestämmelsen e1 som är exploa-
teringsgrad. Placering av planerad byggand inom fastigheten Barkassen 7 styrs 
genom en 7 meters remsa av prickmark som ligger mellan bostadsrättshus och den 
planerade bygganden. Se kommentar ovan. 

Eftersom närmaste byggnader inom fastigheten Barkassen 15 består av carportar 
har placering av byggrätten inte styrts i planförslaget. 

• Det anges att det är den gröna staden som ska byggas men var är parkerna 
och torgen? De i detaljplanen föreslagna är alla placerade långt ner i syd 
och sydväst medan hela området från Tullhusgatan och in står helt utan. 
Det enda som finns är ett torg som är en gemensamhetsanläggning, i likhet 
med detaljplaneförslaget bör även detta göras om till kommunalt för att 
kunna skapa en grön lunga, i nuläget är deltagarna i gemensamhetsanlägg-
ningen för blandade med både bostadsrättsföreningar och verksamheter. 
Inom Barkassen 8 bör det också placeras en park intill Gustav Lovens ga-
tas förlängning, även detta för att skapa en grön lunga och en sammanhåll-
ning av ett grönt stråk samt utrymme för möten och rekreation. Det borde 
vara viktigt att grönområden finns i anslutning till hus där människor bor 
och inte enbart intill kontorsbyggnader. Det finns ju t.ex. med i planen för 
byggnaderna intill Orrholmsviken. 

Kommentar 

Torgytan, park och lekplatser kommer att vara allmänplatsmark och bildas till of-
fentliga platser för allmänheten. Allmänna platser har fått ett centralt läge för att 
täcka behovet för hela planområdet. Dessa ytor skall vara tillgängliga för både 
boende, arbetande och besökare.    

• Enligt förslaget ska Gustav Lovens gata förlängas förbi vår fastighet. Detta 
innebär att vi kommer att få trafik på tre sidor av vår smala fastighet. Detta 
skulle påverka oss mycket negativt. Vi anser att gårdsgatan mot vattnet 
förbi oss inte har tillräckligt viktig funktion utan istället kan tas bort så att 
vi få bättre villkor. Gör Hadar Grudes gata till en återvändsgata mot kajen. 
Ifall Barkassen 8 har behov av en gårdsgata längs sin fastighet för utfart 
från garage kan den anslutas endast åt Lagergrens gata. Redan idag sker 
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mycket genomfartstrafik i området och en sådan bör snarare motverkas än 
underlättas.  

Kommentar 

Den trafiken som kommer att köra på förlängning av Hadar Grudes gata bedöms 
vara lokaltrafik för boende och verksamheter inom området. Planförslaget präglas 
av rutnätmönster av gator som gör att trafiken kan jämnas ut och genomströmma 
området på ett sätt som minskar trafikstörningar. 

När det gäller trafiken på Kanikenäsbanken föreslås i planen den befintliga gatan 
som gårdsgata, vilket innebär att biltrafiken får ske på gåendes villkor.  

Ta hänsyn till befintliga bostäder. Förlängningen av Gustaf Lovéns gata är inte 
nödvändig eftersom det redan finns en framkomlig väg genom Helmia Bils område 
som leder trafiken bort från boendemiljön. Ifall en till gata anses nödvändig paral-
lellt med Gustav Lovens gata förlängning anser vi att en allmän gata genom nuva-
rande Helmias område är ett bättre alternativ än gårdsgatan. I det området anger 
planförslaget handel, kontor och parkering, bättre att sådana verksamheter får trafi-
ken intill sig än bostäderna! 

Kommentar 

En förlängning av Gustaf Lovéns gata ingår i det rutnätmönster som ligger till 
grund för planförslaget.  En förlängning av Gustav Lovéns gata tillsammans med 
andra gator inom området bidrar till att trafiken kan fördelas jämnt utan att skapa 
störningar från trafiken.   

Bostadsrättsföreningen Fortuna 
Vi anser att planen i sig är väl disponerad och att den inte innehåller direkta sakfel 
av juridisk eller teknisk karaktär. Utifrån detta vill vi uppehålla oss inom tre andra 
viktiga områden. 

• Gestaltning 
• Planens volym 
• Trafikfrågor 

Gestaltning 

Utifrån gestaltning är det viktigt att framhålla att det nya områdets karaktär måste 
smälta in i omgivningarna på ett bra sätt. Kvarteret Vågmästaren har som bekant en 
uttalad maritim prägel där strävan efter vattenkontakt har varit viktig. Det nya om-
rådet bör "ta vid" denna strävan och därvid tillsammans skapa en helhet som ger en 
sammanhållande entré till staden från sjösidan. Det är också viktigt att gestalta om-
rådet så att olika generationer finner det attraktivt. 

Kommentar 

Såväl områdets relation till omgivningar som förslagets sammanhang i staden har 
utgått från det övergripande planprogrammet för kv. Kanoten, som godkändes av 
byggnadsnämnden januari 2010.  

Planens volym 

Planförslaget möjliggör byggrätter för ca 700 lägenheter och 90 000 m2 yta för 
kontor och handel samt dessutom 1800 m2 för förskola. Enligt vår uppfattning är 
detta en alltför omfattande ambition. Grönområden och ytor för rekreation blir allt-
för små. Området är ju i princip en sista utpost mot "Vänerhavet" och luft och ljus 
måste släppas in i området i en betydande högre grad än vad förslaget möjliggör. 
Utifrån detta föreslår vi en reduktion av byggrätter till maximalt 450 lägenheter och 
50 000 m2 yta för kontor och handel. 

Kommentar 

Se kommentar till Karlstadshus ovan.  
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Trafikfrågor 

Entrén till området per bil är mycket trång. Trots utbyggnad av cirkulationsplatser 
föreligger stora risker för att omfattande köer kommer att uppstå. Eftersom området 
sedan tidigare belastas med relativt omfattande tung trafik finns också ett potenti-
ellt trafiksäkerhetsproblem som vi inte ser är löst i planförslaget. Detta innebär yt-
terligare argument för vår uppfattning om att planens volym bör minskas. 

Kommentar 

Se kommentar till Länsstyrelsen ovan under rubriken ”Mellankommunala frågor”  

Parkeringsfrågorna är också en fråga som behöver utvecklas ytterligare. Trycket på 
parkeringsplatser är i dag mycket omfattande och de förslag som presenteras i plan-
förslaget kan inte anses tillfredsställande. 

Kommentar 

Se kommentar till Miljöförvaltningen ovan under rubriken ”Bilparkering ” 

Hammaröleden är i dag mycket kraftigt belastad, trafiktrycket torde öka ytterligare 
efter att det nu aktuella projektet färdigställts. Att ha en trafikled som i så stor ut-
sträckning belastas av exceptionellt tung trafik alla dygnets timmar är inte hållbart 
nu när området ska utgöra en del av en levande stadskärna. Ett stort omtag bör där-
för tas för att hitta möjligheter att minimera den tunga trafiken via Hammaröleden. 
Öster om planområdet är ju också föremål för byggnation och de båda områdena 
kommer därmed att upplevas som ett område med en exceptionell trafikbelastning 
rakt igenom. I avvaktan på en samlad lösning för tung trafik från Hammarö bör 
hastigheten begränsas. 

Kommentar 

Hastighet och typ av fordon är inte en planfråga. 

Övrigt 

Det översvämningsskydd som planeras inom området bör tydligare beskrivas, 
framförallt har vi frågor om hur ett sådant skydd kommer att påverka vårt bostads-
område. 

Kommentar 

Översvämningsskyddet har utretts vidare under planarbetsgång vilket resulterat i 
att översvämningsskyddet vid Våghusbron i form av ”sluss/sättare” kommer att 
gälla. Med den lösning av översvämningsskyddet som föreslås kommer även andra 
områden, t ex redan bebyggda delar inom Barkassen och Pinassen samt Tyggårds-
viken och Vågmästaren att skyddas mot översvämning. 

En boende i närheten till planen ”Anders Halvarsson” 
Jag har läst några av dokumenten och jag har upptäckt att det saknas några viktiga 
analyser. 

ANALYSKRAV nr 1 

De nuvarande gatorna Tullhusgatan (TG), Hädar Grudes Gata (HGG) och Gustaf 
Lovens Gata (GLG) ingår inte i området men dessa gator kommer att påverkas så 
väsentligt att de måste ingå i planeringen: 

• Det framgår inte på något ställe hur det kommer att se ut i korsningen mel-
lan HGG och GLG. 

• Det framgår inte heller hur trafiken kommer att förändras på gatorna TG, 
HGG eller GLG. 

• De skisser som visas ser olika ut vilket gör att det inte går att läsa ut om det 
kommer att bli genomfartstrafik på dessa gator eller om de kommer att bru-
kas enbart för boende. 
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Kommentar 

De delarna av GLG och HGG som berör planförslaget är lokalgata vilket innebär 
att de kommer vara för lokaltrafik för boende och verksamheter inom området. 
Trafiksituationen på TG, kommer enligt trafikutredningen inte att förändras.  

Det verkar som Packhusgatan förväntas bli matargatan in till området men detta 
stämmer inte med de förändringar som kommer att göras på denna gata. (Jag tänker 
på rondeller, fartsänkningar, delade körbanor, m.m.).  

Detta gör ju att andra köralternativ kommer att väljas för de som ska in på området. 
Tanken med rondellen på TG (vid Löfbergs) är väl att detta avsnitt ska användas av 
färre fordon än idag eller hur? 

Då kommer trycket att öka på Packhusgatan vilket leder till att trafikanter kör in på 
GLG om denna gata kommer att gå genom området och ansluta till Lagergrens 
gata.  

Kommentar 

Den utförda trafikanalysen föreslår en åtgärd i form två körfält på Packhusgatan 
mellan Lagergrens gata och Tullhusgatan, för att trafiksituationen på Packhusga-
tan skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. I övrigt se kommentar till 
Länsstyrelsen ovan under rubriken ”Mellankommunala frågor”. 

Man kan också fråga sig hur trafikanter från Hammarö ska bete sig för att komma 
in till centrum? Det finns alltså många anledningar till att analysera trafikflödena 
på alla de berörda gatorna i området, inklusive de som ansluter till området. De 
eventuella studier som gjordes när första delen av området skapades gäller inte 
längre med tanke på de förändringar som är tänkta. 

Kommentar 

Enligt den utförda trafikutredningen bedöms att bara trafiksituationen på Pack-
husgatan påverkas av exploateringen.  I övrigt se kommentar till Länsstyrelsen 
ovan under rubriken ”Mellankommunala frågor” 

ANALYSKRAV nr 2 

Det som också berörs lite för flyktigt är Busslinjerna. Det hänvisas lite kort till att 
det finns busslinjer! Men hur är det tänkt att bli i framtiden? En grön stadsdel krä-
ver ju att det blir rikligt med allmänna kommunikationsmöjligheter. 

Det hänvisas till Skoghallslinjen (som inte är stadstrafik) och till linje 51 (som inte 
ens ingår i baslinjerna). Men om det nu kommer att bo 2000 människor på området 
(700 lägenheter) måste det ju planeras för bussar eller andra kommunikationsmöj-
ligheter. 

Kommentar 

Planen förutsätter att området skall få en välfungerande kollektivtrafik.  

Konkreta frågor från mig: 
1. Kommer (GLG) att bli förlängd så att den möter Lagergrens gata? 
Kommentar 
Ja, det kommer att göras. 
 
2. Kommer gatorna HGG och GLG att få normal biltrafik? 
Kommentar 
Både gatorna kommer att få lokaltrafik för boende och verksamheter som eta-
bleras inom planområdet. 
 
3. Kommer det att bli några busslinjer in till området? 
Kommentar 
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Ja, planen förutsätter detta. 
 
4. Vilka gator ska i så fall användas för dessa linjer? 
Kommentar 
Packhusgatan och en lokalgata längs den planerade torgytan kommer framför 
allt att användas för kollektivtrafik. 

En boende på Strandvägen 29 ”Ove Jonsson” 
Placering av gångbro över hamninloppet: 

Bron mellan vågmästarparken och Kv. kanoten placeras på lite olika ställen i do-
kumenten för samrådet. På väggen i biblioteket sitter en ritning märkt läge 2011 
och där är bron inritat nära kv. Vågmästaren, kanske bara 8-10 meter. Med denna 
placering verkar det bli direkt insyn från bro anslutningen och bron in i vår lägen-
het och uteplats. Den vackra utsikten mot inre hamn kommer sannolikt också att 
försämras avsevärt. Med bron så nära så kommer olägenheten att bli betydande 
främst på grund av insynen då man kan anta att bron sannolikt blir högre belägen 
(antar att småbåtar skall kunna passera fritt?) än lägenheten så man kan titta ner in i 
lägenheten, men också störningar på grund av att människor passerar så nära, san-
nolikt även på kvälls-/nattetid till busshållplats, Herrhagen, Haga, Café August, 
inre hamn, nöjesfabriken etc. 

Idag finns ingen avgränsning mellan det privata brf. Neptun huset och vågmästar-
parken och det händer ibland att någon går fram till sov o vardagsrums fönster och 
tittar in. Det finns inget naturligt gångstråk utanför idag vilket bidrar till att det 
ändå är hanterbart. Om en bro byggs så nära bottenlägenheten så kommer sannolikt 
insynen och övriga störningar att bli ett betydande problem som måste åtgärdas på 
något sätt? 

Med detta perspektiv vore det bättre om bron placerades längre från husen exem-
pelvis mitt i parken, vilket också gjorts på några av era ritningar eller varför inte 
närmre båt busshållplatsen längst ute på udden. 

Kommentar 

Bron och Vågmästarparken ligger utanför planområdet. Det som inritats i plan-
handlingar är en illustration som visar möjlighet för utbyggnad av en gc-bro. 
Byggrätten för den illustrerade gc-bron finns redan i den gällande planen för 
Vågmästaren. Utförande och placering av gc-bron kommer att preciseras och stu-
deras under projektering. I övrigt se kommentar till Barn- och ungdomsförvalt-
ningen ovan.  

Ägare till fastigheten Eldaren 5 (Norrstrand) 
Det får vara slut på den mobbning som Karlstad bedriver mot oss som har fått Ha-
galeden i huset och trädgården. Vi bodde här före leden men det tar man ingen hän-
syn till. Man gör allt för att öka trafiken genom Karlstad till förmån för bostäder 
utefter Packhusgatan och andra åtgärder man sysslar med. Man tänker begränsa tra-
fiken på Hammaröleden utefter Vågmästaren genom bostadsbyggande utefter 
Packhusgatan trots att man byggt/bygger bostäderna efter att Hammaröled-
den/Packhusgatan redan existerar. Varför riskerar man att begränsa möjligheten att 
få till utfart söderut och förbifart över oljehamnen och till Hammarö på bekostnad 
av redan existerande och belastade områden. Det är ingen lösning att belasta existe-
rande områden mera som man resonerade då man byggde Hagaleden på ett redan 
max belastat område. 

Kommentar 

Exploatering av planområdet berör inte Hagaleden och bedöms av Stadsbyggnads-
förvaltningen inte påverka trafiken i sådan grad att det skulle förändra trafiksitua-
tionen på Hagaleden 
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Vi har inget emot att man bygger stadsgator istället för trafikleder rakt genom cent-
rum som Hagaleden. Men man kan inte bygga stadsgator som ligger nära en möjlig 
utfart och kringled och som leder till ökad trafik genom centrum, befintliga områ-
den och områden som man tidigare mobbat med att skyffla ihop all störning man 
kan hitta. Nu fortsätter man detta i och med begränsad utfartsmöjlighet över Pack-
husgatan mot Hammarö, Oljehamnen, Örsholmen, Välsviken och E18. Ser inte 
kommunen och planerare detta. Lär sig aldrig Karlstad av misstag man har begått. 

Är det verkligen vettigt att bygga bostäder på enda kvarvarande möjliga utfarten 
söderut som inte kantas av bostäder. Varför bygger man inte bostäder utefter Haga-
leden och gör den till stadsgata med rondeller och 40 km/h? Vi bodde här före Ha-
galeden men det betyder tydligen ingenting men vid Vågmästaren är det betydelse-
fullt trots tvärtom faktum.  Ska det byggas bostäder vid Packhusgatan får det ut-
formas på ett sådant sätt att utfart och kringledsmöjlighet inte hindras! Enda sättet 
det kan ske på är att Packhusgatan placeras under mark och bostäder. Eller varför 
bygger man inte som Hagaleden med gistna bullerplank, bullrig asfalt och 70 
km/h? Hur kommer det sig att vi är sopstationen för buller, avgaser och vibrationer 
för Karlstad kommun och trafikverket trots att vi existerade före Hagaleden och 
ökad belastning på järnvägen? Vi kräver tuffare åtgärder vad gäller hastigheter mm 
på Hagaleden än Packhusgatan för att inte flytta trafik till Hagaleden! Det är dags 
att börja sanera det man pissat på oss genom åren.  

Vi kräver stopp för denna inkompetens och åtgärder i RÄTT riktning. 

Kommentar 

Frågan om hastigheten på Hagaleden och andra trafiksituationer som ligger utan-
för planområdet behandlas inte här, utan det hanteras i stället i det pågående ar-
betet med trafikplan för Karlstad. 

Operation Karlstad 
Vad är det här? 

Karlstad Waterfront är framtaget som en reaktion mot det på Karlstads Kommuns 
samråd presenterade detaljplaneförslaget till planområdet Kanoten. Förslaget är 
framtaget av den idéella, partipolitiskt oberoende stadsmiljögruppen Operation 
Karlstad. Upphovsmännen bakom förslaget är ett antal personer verksamma såväl 
inom arkitekt- som inom formgivningssektorn. Denna version, som vi valt att kalla 
Version 1, är framtaget på kort tid och innehåller endast en kortare textdel, ett antal 
vyer över området, sådant vi skulle vilja se det, samt ett avsnitt med fotografier 
från miljöer som tjänat som inspiration till förslaget. En andra, mer genomarbetad 
version, Version 2.0, med fler och mer genomarbetade skisser och vyer samt mer 
djuplodande texter kommer att presenteras inom kort. 

Förhoppningen med Karlstad Waterfront är att få till stånd en bredare diskussion 
om hur morgondagens stad ska se ut, vilka av Karlstads värden som kan förädlas 
och vilka som bör värnas, samt sist inte minst, vem vi har som ambition att attrahe-
ra med den stad vi bygger. 

Vad vill vi ändra på? 

Det aktuella planområdet, Kanoten, rymmer en fascinerande möjlighet för Karlstad 
City att växa ut mot Vänern. Just detta har också varit ett uttalat mål i det av Karl-
stads Kommun framtagna detaljplaneförslaget. Att skapa förutsättningar för att en 
levande, funktionsblandad och modern stadsmiljö ska kunna växa fram. Som en 
tydlig signal kring denna ambition har man givit området en kvartersstruktur enligt 
rutnätsform, i likhet med Karlstads centrum. Man har också valt att låta området ha 
en hög exploateringsgrad. Dessa två ambitioner delar vi och därför har vi inte gjort 
något avsteg från dem i vårt förslag, Karlstad Waterfront. 
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Det förslag till exploatering och bebyggelse som presenterats hittar vi dock få in-
slag i som vi anser skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö. Tvärtom anser 
vi att det snarast stjälper dessa ambitioner. 

På de punkter som presenteras på följande sidor skiljer sig därför Karlstad Water-
front från kommunens förslag. 

1. Behåll grönområdet söder om Packhusgatan. 

Grönområdet söder om Packhusgatan, med ruff strandäng ner mot Tullholmsviken, 
bevuxen med en rad fullvuxna och vackra träd, som närmast ger området en park-
karaktär, vill kommunen i sitt förslag bebygga, medan vi vill bevara det intakt. 

Området är en vital del av det sammanhängande promenadstråk som västerut löper 
runt hela Orrholmen och vidare runt Mariebergsviken. Söderut öppnar det upp från 
den tätare staden och fungerar som en entré mot det populära promenad-, jogging- 
och cykelstråket ut längs Hammaröleden och åter in mot Karlstad via Jakobsbergs-
bron och gamla flygfältet.  

Just denna typ av ruffa naturmiljöer och stråk anser vi utgör något av det som ger 
Karlstads innerstad sin unika identitet och karaktär, där naturen och vattnet är stän-
digt närvarande. Överallt i staden. Denna typ av miljöer bör därför vid varje tillfäl-
le så långt det är möjligt värnas som offentliga strövområden. Inte exploateras för 
privata bostadsändamål. 

I Karlstad Waterfront har vi därför valt att freda hela grönytan söder om Packhus-
gatan från exploatering och istället satsat på att utveckla miljön här för att ytterliga-
re förstärka dess karaktär av grönstråk, park och grön lunga. På cykel- och prome-
nadstråket har vi låtit anlägga alléträd på ömse sidor och bytt ut asfalten mot sten-
mjöl. I vassruggen leker vi med tanken att låta anlägga en slingrande promenad-
brygga. 

Också kanotklubben vill vi utveckla till en grönblå spårcentral. En sorts hybrid 
finns mellan Naturrum och Kilenegården. Självklart med kanotklubben kvar i hu-
set. Men också med möjligheter till träning, bastubad och en cafeteria. En värdefull 
lunga och en oas i en stad som växer sig allt tätare. 

Grönområdet tjänar också som en mjuk kontrast till den hårt trafikerade Packhus-
gatan och den tätare staden som tornar upp sig på andra sidan. Och skapar en väl-
komnande, naturskön och grön entré till Karlstad. 

Den bebyggelse som Kommunen planerat här, inklusive höghusen, har vi flyttat in 
i kvarteren på andra sidan Packhusgatan. Detta anser vi dessutom skapar avsevärt 
en tätare och mer stadslik stad, och ger bättre förutsättningar för det levande stads-
liv som vi vill ska uppstå. 

2. Behåll Packhusgatan som en transitled. 

I Kommunens förslag har man velat omvandla Packhusgatan till en levande stads-
gata, fylld av urbant liv, affärer och caféer. Vi ser få förutsättningar för att dessa 
mål skulle uppnås med de i planen givna förutsättningarna. Istället ser vi en tunnel 
fylld av trafik, avgaser och buller. Berövad kontakten med grönskan och vattnet. 

I Karlstad Waterfront har vi behållit Packhusgatan som transitled och istället låtit 
folklivet fylla gatorna inne i kvarteren norr om den. Vi har samtidigt klätt in den 
med alléträd på ömse sidor i hela dess sträckning för att ge den ett mer stadslikt ut-
seende. Men också för att dämpa bullret och för att bädda in trafiken i grönskan, 
sett från fastigheternas fönster. 

Luckor i fastighetsraden kan med fördel fyllas igen av ytterligare fastigheter. Vi 
tänker oss kontor i de lägre 2-3 våningarna, och bostäder högre upp. Maxhöjden 
här är 8 våningar vilket möjliggör påbyggnad på befintliga fastigheter. 
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Entréer till kontoren bör tas upp mot Packhusgatan för att möjliggöra entré här-
ifrån, men också för att skapa en ökad känsla av öppenhet och motverka känslan av 
en död vägg. En smal körväg med möjlighet till gatukantsparkering bör därför an-
läggas närmast husen på norra sidan vägen, med tillfart via området. 

På fastigheternas tak kan med fördel såväl privata som offentliga gröna takterrasser 
anläggas, då här bjuds en strålande utsikt. Detta gäller för övrigt samtliga fastighe-
ter i hela området. 

3. Ett urbant centrum 

I kvarterets inre vill vi skapa en hög urban täthet med tydlig stadskaraktär. Höga 
krav på andelen offentliga bottenvåningar bör ställas. I genomsnitt bör den inte un-
derstiga 70-80%. Samtliga gator kantas av alléträd. 

I kvarterets centrum växer den urbana tätheten mot 10 våningar och i dess mitt har 
vi berett plats för fyra stycken smäckra höghus med glasfasad i 20-25 våningar. 

I dessa tre centrala fastighetskroppar utgörs bottenvåningen av inomhusgallerior 
med entréer från alla väderstreck, i likhet med Mitt i City inne i Karlstad. I fastig-
heternas anläggs också, även här precis som på Mitt i City, parkeringsgarage i käl-
larvåningarna. Överallt i området tillåts dessutom gatukantsparkering. 

4. Kanalstaden – Karlstad kreativa Waterfront 

Vattensidan mot Inre Hamn utgör som vi ser det områdets egentliga framsida, eller 
ansikte in mot staden om man så vill Karlstads Waterfront. Detta vill vi ta fasta på 
genom att försöka skapa en miljö som är unik inte bara i Karlstad utan i Skandina-
vien. Om än i liten skala. 

Vi har förlängt kajkanten från den inre hamnmiljön hela vägen österut. Dessutom 
har vi skapat fem öppna bassänger som förlänger vattenlinjen och ger områdets 
vattenfront en dynamisk och spännande kanalkaraktär. Bebyggelsen som vill se 
växa fram här är urbana radhus av Holländsk förebild. Smala fastighetskroppar 
som alla får en individuell och kreativt utformad karaktär. Allt för att skapa ett om-
råde med dynamisk mångfald. 

I samtliga fastigheter vill vi ha ett mycket högt inslag av offentliga bottenvåningar 
med plats för mindre kontor, service, handel och restauranger. Maximal höjd på 
fem våningar med öppna, gröna takterrasser. Allt för att slå vakt om bebyggelsens 
urbana karaktär. Längst ute på kajkanten löper ett promenad- och cykelstråk som 
med vackra bågbroar över bassängerna knyter ihop yttre hamnen med centrumkär-
nan. 

Kommentar 

I samband med plansamrådet har ett alternativ för utveckling av området kommit 
in. Förslaget har kvaliteter men det har inte tagit hänsyn till planens förutsättning-
ar och områdets problematik. 

Sammanfattningsvis bygger idéskissen på samma princip som stadsbyggnads-
förvaltningens förslag, men det skiljer sig på följande punkter: 

1- En av de viktigaste principerna i stadsbyggnadsförvaltningens förslag är att 
Packhusgatan omvandlas från en trafikmiljö till en stadsmässig gata på ett sätt 
som smälter i stadsmiljön. Detta föreslås göras genom en välgestaltad stadsgata i 
form av en esplanad med breda trottoarer och träd planterade i en allé med möj-
lighet till s.k. kantstenparkeringar i närheten av planerade butiker och verksamhe-
ter i bottenplan. 

2- Förvaltningens förslag grundar sig på ett rutnätsmönster i sydväst – nordostlig 
riktning som är viktigt ur solinstrålningsperspektiv, samt att det fokuserar på några 
platser för punkthus som bedöms vara viktiga platser i stadens profil, t.ex. i anslut-
ningen till kajpromenaden, torgytan och Hammaröleden.   
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3- Kanalstaden som förslagits är en intressant idé. Kommunen har redan studerat 
idén ”minst en kanal” i ett tidigt skede i planprogrammet. Det visade sig att det 
försvårar översvämningsåtgärder och ökar risken för översvämningar inom områ-
det. 

4- Förvaltningens idé bygger på att skapa en stadsfront från söder längs Tull-
holmsviken med en möjlighet för en gångpromenad – ”strandarena” – för allmän-
heten. Den vattenfronten med sitt sydvästläge bedöms vara mer attraktiv och in-
tressant än vattenfronten mot kanalen.  

5- Operation Karlstads förslag har inte tagit hänsyn till befintlig infrastruktur och 
befintliga byggnader vilket innebär att hela området i stort sett måste rivas och 
byggas nytt. Inom planområdet finns idag minst sex kontorshus som är i gott skick, 
och där arbetar mer än 2000 personer.  

Ställningstagande 
Planhandlingarna justeras enligt kommentarerna ovan och stadsbyggnadsförvaltningen 
anser därmed att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt PBL (1987:10) 5 kap 
23 §.  

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
Karlstad den 2012-08-22 

Ossman Sharif 
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Samrådsmöte 24 augusti 2011 om detaljplan för 
kvarteret Kanoten mm - anteckningar 
Dnr SBN-2007-0070  
 
Närvarande 
Ossman Sharif, Måns Hallén och Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen 
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
32 personer enligt närvarolista 
 
Presentation 
Ossman Sharif hälsade välkommen och presenterade planförslaget: 

- Historik – planprogram som ligger till grund för detaljplanen 
- Samrådstid till 9 september 
- Planprocessen – planen kommer att antas av kommunfullmäktige 
- Syftet med planen är att utvidga Karlstads centrumområde, genom 

förtätning skapa en blandstad som blir en levande stadsdel 
- Planområdet – utfylld Vänervik 
- Markägande 
- Kvaliteter och brister i området att ta vara på respektive åtgärda 
- Möjligheter: storlek som Tingvallastaden, viktigt med en bra koppling till 

Karlstads centrum 
- Struktur: kvartersstad, med höghus som markerar viktiga platser, 

Packhusgatan stadsgata i stället för trafikled, kajpromenad mot 
Tullholmsviken 

 
Frågor och diskussion 
Hur löser man tillgängligheten till arbetsplatser när Packhusgatan görs om? 

- Framkomligheten på Packhusgatan har studerats. Den blir tillräckligt god 
fast man gör om den till stadsgata med lägre (verklig) hastighet. 

 
Hur ordnas tillfart till Varvet? 

- Ny tillfart från Packhusgatans södra cirkulationsplats – ger bättre 
tillgänglighet än idag 

 
Blir det trafik längs vattnet (hamninloppet)? 
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- Ja, men trafik på gåendes villkor 
 
Kan man inte göra något åt Våghusbron så man slipper så många broöppningar? 
När bron öppnas väljer trafiken att köra Packhusgatan i stället. 

- Det finns inga planer på att förändra brons höjd. Inloppet är allmän farled, 
och man vill ha gästhamnen kvar i Inre Hamn, så broöppningar kommer att 
behövas 

 
Man borde kunna anpassa turbåtarna (båtbussarna) så att de kommer under bron i 
stängt läge. 

- Vi noterar synpunkten och vidarebefordrar det till Karlstadsbuss som 
handlar upp båtbusstrafiken. 

 
Hur stor trafikökning blir det på Packhusgatan? 

- Trafiken beräknas öka från 10 000 till 12 000 ev. 17 000 fordon per dygn. 
Hänsyn till detta har tagits i framkomlighetsutredningen 

 
Hur har man kommit fram till 12 000 bilar? 

- Det finns metoder för hur man beräknar trafikalstring, och detta 
kombineras med det resmönster man har i Karlstad (studerat genom en 
resvaneundersökning som gjordes 2004) 

 
Hur mycket trafik är det på Hammaröleden? 

- 11 000 fordon per dygn, Hamngatan har drygt 15 000. 
 
Hur ska cyklister kunna korsa Packhusgatan? 

- Cirkulationsplatserna underlättar för gående och cyklande att ta sig över, 
via mittrefug. I söder finns en planskild korsning för gc-trafik, och ”mitt 
på” anläggs ett ”torg” med annan beläggning som lugnar ner trafiken så att 
det blir lättare att passera över gatan. 

 
Utgångspunkten för planen är stadsmässighet, genom att skapa en rutnätsstad. Jag 
kan inte se den så, utan ser en helt annan typ av stad. Tingvallastaden har en hög 
grad av offentlighet, med definierade kvarter mm. Det är extremt få s k kvarter 

- Vår högsta ambition är att skapa stad. Vi gör så bra förutsättningar som 
möjligt genom att ge förutsättningar för många människor att vistas i 
området olika tider på dygnet (både boende och många arbetande), att 
skapa ”silningsmöjligheter” för trafiken och att tillåta handel 
(centrumändamål) i hela området. Längs Packhusgatan är det inte tillåtet 
med bostäder i bottenvåning. Det är dock svårt att tvinga fram handel. 

- Ossman visade hur området är indelat i kvarter som skiljs åt av gator och 
passager. 

 
Vilka hus kommer att försvinna? Vem bestämmer det? 

- Ambitionen är att behålla så många som möjligt, men några byggnader 
kommer att rivas för att ge plats åt den nya bebyggelsen. Kommunen 
tvingar ingen att riva sin byggnad, men med de värden som skapas av den 
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nya planen blir det förmodligen intressant för flera att utnyttja de utökade 
byggrätterna. Fastighetsägarna bestämmer dock själva när det är dags att 
ersätta sina byggnader. 

 
Allt talar för att Hammarö växer, de behöver andra möjligheter att ta sig ut på E18. 
Vill att man ska tänka på det, och ta det till protokollet. 

- En ny bro planeras över västra älvgrenen. Det är dock inte klart om den 
kommer att nyttjas som en länk i ett övergripande trafiksystem, eller om 
den bara blir för kollektivtrafik och gc-trafik. 

 
Packhusgatan kommer även fortsatt att vara en barriär om man inte smalnar av den. 

- Ambitionen är att skapa ett gaturum, där detta har samma bredd som 
Packhusgatan har idag. Gaturummet delas upp i körfält, sidoparkering, 
alléplantering, gc-bana och förgårdsmark. 

 
Ossman visade några olika gatusektioner från andra städer att jämföra med 
Packhusgatan. 
 
Utsikten från befintliga byggnader kommer att påverkas negativt för de befintliga 
verksamheterna. 

- Det kommer att finnas ”släpp” i bebyggelsen som ger utblickar mot 
Tullholmsviken. 

 
Viken 2:1 är stadens mark, tillgänglig för alla. Nu kommer strandpromenaden att 
tas i anspråk och privatiseras. 

- Strandpromenaden flyttas ut i viken, till en kajpromenad mellan den nya 
bebyggelsen och vattnet. Kajpromenaden förses med sittplatser, båtplatser, 
och där kommer att vara ett utsökt läge för serveringar mm. Fler kommer 
att ha glädje av kajpromenaden än de som rör sig längs stranden idag.  
Tillgängligheten till kajpromenaden säkerställs i planen. 

 
Vid ett informationsmöte om ombyggnad av Våghusbron visade det sig att KF har 
mycket tung lastbilstrafik som måste ut via Packhusgatan. Är Packhusgatan 
dimensionerad för det? 

- Cirkulationsplatser mm har utformats så man kommer fram med 24 m 
långtradare utan problem. 

 
Illustrationerna av kajen är motsägelsefulla. Det ser inte ut som det går att ta sig 
fram längs kajen och vidare runt Tullholmsviken. 

- Ossman visade hur framkomligheten säkerställs genom bestämmelser i 
detaljplanen. Byggnaden närmast KF i norr ska placeras på pelare så att 
man kan komma fram under den. I söder är det allmän mark, där kan gc-
väg byggas utan att det finns särskild planbestämmelse. 

 
Ossman visade bilder från kajpromenaden i Västra Hamnen (Bo01-området) i 
Malmö som exempel på hur kajen kan utformas. Han visade också illustration av 
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utformning av kvarter mot vattnet, där byggnaderna placeras i U-form med gårdar 
som öppnar sig mot vattnet och västersolen. 
 
Kan man ha bostäder i markplan med hänsyn till översvämningsrisken? 

- Området kommer att översvämningssäkras – troligen genom att kajen 
fungerar som invallning mot Tullholmsviken, och att hamninloppet stängs 
genom en ny sluss i anslutning till Våghusbron och att slussen i 
Pråmkanalen skyddar mot vatten från norr. En pumpstation anläggs för att 
när slussen är stängd kunna pumpa ut dagvatten och inträngande vatten. 
Därmed kommer även Tyggårdsviken, Barkassen - Pinassen och 
Vågmästaren att skyddas mot översvämning. Rätt att anlägga sluss vid 
Våghusbron skapas i detaljplanen. 

 
Har man haft kontakt med försäkringsbolag i översvämningsfrågan? 

- När kommunen tog fram översvämningsprogrammet hade man också 
kontakt med försäkringsbolag. 

- För Kanoten har man ju tänkt sig översvämningssäkra hela området så att 
det inte finns risk för att enskilda byggnader drabbas av översvämning. 

 
Varför höga hus? Är det bara estetiska skäl? Behöver kajpromenaden markeras 
med höga hus? Motiven för höga hus bör uttryckas i planen. 

- Med höga hus markeras speciella platser i området som man kan tycka att 
det är intressant att peka ut, t ex områdets entré från söder, torgets ände och 
kajpromenadens början och slut. Höga hus kan också användas för att öka 
exploateringen. 

- Det förs resonemang om höga hus i Karlstad i en förtätningsstudie som 
gjorts. Där har man uttryckt var i staden det kan vara lämpligt att placera 
höga hus. Tingvallastaden bör man vara försiktig med – dess skala är 
värdefull att behålla. När vi bygger ”ny stad” kan vi vara friare och pröva 
mer varierade höjder. Man får en tätare och mer intensiv stad. Och många 
tycker att höga hus på rätt plats är vackert. 

 
Hur säkerställs att innergårdarna inte inhägnas? 

- Man har svårt att hindra en fastighetsägare/bostadsrättsförening att hägna 
in sin fastighet för att markera att det inte är allmän plats. Avgränsningen 
kan göras på olika sätt, och för gårdarna mot vattnet vill man troligen att de 
ska kännas öppna för de boende som vistas där – ett slags ”halvoffentligt” 
rum. Vad man vill och önskar är en sak, vad man kan reglera är en annan. 

 
Om man stänger gårdarna försvårar man genomströmningen i staden. 

- Genomströmning i staden sker företrädesvis på gator och allmänna 
passager. Det är få ställen där man går genom kvarteren. 

 
Barkassen och Pinassen är ”fjuttiga” – extremt lågt exploaterade. Låt bebyggelsen 
där växa på höjden i stället för att ställa ”pinnar” som hoppar hit och dit i Kanoten 
– det är där det borde vara högre. 
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Tycker att variationen i området är alldeles ypperlig! Mycket bra! 
 
Skulle man vilja bo i området? Ja, vid vattnet. Barkassen och Pinassen är för täta 
och slutna, där kommer solen aldrig ner. Vågmästaren är bättre, där kommer 
ljusspelet in mellan husen. 
 
Vågmästaren är det minst stadsmässiga vi har i stan. 
 
Ska det inte bli butiker i bottenvåning? Bara bostäder? 

- Planen medger Centrumändamål (med bl a butiker) överallt, dock är det 
bara utmed Packhusgatan det inte är tillåtet med bostäder i bottenvåning.  

 
Vem har initierat projektet, vem har beställt planen, vem blir byggherre? 

- Fastighetsägarna i området har gemensamt initierat projektet och begärt 
detaljplan. Respektive fastighetsägare blir byggherre för sina fastigheter. 
Kommunal mark säljs till olika byggherrar. 

- Exploatörernas åtagande gentemot kommunen regleras i 
exploateringsavtal. 

 
Översvämningsskyddet blir dyrt. Kommer Karlstads invånare att acceptera att 
betala för att några få ska få bo här? 

- Byggherrarna får bidra till kostnaden beroende på vilka byggrätter som 
skapas. Översvämningsskyddet som det är planerat kommer att skydda 
även andra områden i staden – därför kommer även kommunen att få 
betala en del. 

 
Viktigt att behålla gröna ytor för utjämning av dagvattenflöden. 

- Man skapar fördröjningsmagasin och öppna dagvattensystem för 
fördröjning så som man gjort i bl.a. Bo01 i Malmö. 

 
Kommer kommunen att kräva lokalt omhändertagande av dagvatten? 

- Det är vår ambition. 
- Vi har en politik som önskar att vi ska bygga en grön stad – i det ingår 

också omhändertagande av dagvatten. 
 
Karlstads paddlarklubb ser med glädje att vi kan vara kvar. Kommer klubben att 
ligga utanför översvämningsskyddet? 

- Strandens höjdläge vid paddlarklubben förändras inte. 
 
Vad händer med de hus som inte ”får plats” i planen (t ex Pictura)? 

- Ingen tvingar er att sälja fastigheten. När planen vinner laga kraft finns helt 
andra möjligheter att utveckla fastigheten och högre värden. 
Fastighetsägaren bestämmer själv om förändring. Om det är ett starkt 
önskemål för områdets utbyggnad att en byggnad tas bort får det bli en 
förhandling. 
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Här finns grönytor mot Tullholmsviken som man tar bort från allmänheten. 
Kommer man att kompensera dem? 

- Grönremsan mellan gc-vägen och viken är mer ett ”restområde” som 
egentligen inte används. Med den nya bebyggelsen flyttas strandlinjen 
fram och får utformning som kaj med olika funktioner – sittplatser, 
bryggor, serveringar … 

 
Det finns intresse att bygga på stränderna på Orrholmen också. Är det nästa strand 
som försvinner? 

- Vi känner inte till att det finns några sådana intressen. Kommunen har inte 
för avsikt att stränderna runt Orrholmen ska förändras. 

 
Finns det någon studie som visar att man kan få etableringar av handel mm vid 
Packhusgatan? 

- Någon sådan studie har inte gjorts. Det vore kanske intressant att ta en 
kontakt med Svensk Handel för att höra hur de ser på läget. 

- Vår tro är att där det finns mycket människor i rörelse är det intressant för 
olika verksamheter att etablera sig. 

 
Packhusgatan är genomfartsgata. Kommer det att vara möjligt att stanna, för att t 
ex handla i en butik som ligger där. 

- Packhusgatan kommer att utformas med möjligheter till kantstensparkering 
för korttidsparkering. 

 
Det är viktigt att området får en bra förbindelse mot centrum. 

- I arbetet med resecentrum finns planer på en generös tunnel under 
järnvägen och Hamngatan som förbinder Västra Torggatan med 
Stadsträdgården och vidare till den nya bebyggelsen i Inre Hamn. 

 
 
 
Antecknat av Kerstin Berg 
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