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Planförslaget i korthet
Området som helhet utgör ett av Karlstads mest attraktiva stadsrum med möjligheter till rekreation, boende och
stadsliv. Planförslaget utgår ifrån utvecklingen av parkrummet då upplevelsen av detta i stort blir dimensionerande
för områdets attraktivitet ur bl a boendehänseende. Det som idag är kvartersmark för allmänt ändamål, där Sundstagymnasiet och grönområdet öster därom ligger, föreslås i samband med detaljplanering i närheten att planläggas och
på så vis säkerställas för parkändamål. Utveckling av Sundstagymnasiet, oavsett om Älvkullegymnasiets lokalbehov ska
täckas inom området eller inte, ska ske mot norr och ha som utgångspunkt att värna parkmarken.
Vidare föreslås att bebyggelsestråket väster om Drottning Kristinas väg genomförs konsekvent med bostäder/parkeringsdäck samt bostäder mellan idrottshuset och Norrstrandskyrkan och även möjliggöra för bostäder norr om
Norrstrandskyrkan. En utveckling i dessa delar skapar också ett gott underlag till BRT-stråket längs Rudsvägen om
beslut tas om detta.
Den östligaste delen i planområdet - ”Sundstatorg” - föreslås utvecklas som ett urbant stadsrum där olika trafikslag,
ny bebyggelse, hållplatsläge för BRT samt siktstråk ska vävas ihop. Platsens läge i stadsdelen är strategiskt viktigt och
utgör en naturlig vattendelare mellan Sundsta och Norrstrand.
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1. Inledning
BAKGRUND

Flera förfrågningar om att bygga nya byggnader för bostadsändamål inom området har inkommit till kommunen. Av
den anledningen vill Stadsbyggnadsnämnden att området studeras ur ett mer övergripande perspektiv bl a avseende
trafik, parkering, rekreation- och grönstruktur i relation till förtätningsmöjligheter.

PROGRAMMETS HANDLINGAR
Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser.
Till programmet ingår även behovsbedömning.

LÄSANVISNING
Programmet redovisas med en inledande sammanfattning av planförslaget. Under kapitlen Inledning och Tidigare
ställningstaganden redovisas bakgrundinformation för programarbetet. Under kapitlet Förutsättningar och rekommendationer redovisas tematiskt förutsättningar samt rekommendationer för fortsatt planarbete under respektive
rubrik. Därefter redovisas planförslaget med delområden och slutligen konsekvenser och genomförandefrågor.

PROGRAMMETS SYFTE
Planen ska pröva möjligheterna att förtäta området med
ny bebyggelse för bostads- och verksamhetsändamål samtidigt som parkerings- och trafiksituationen studeras i ett
större sammanhang. En förtätning av planområdet behöver ske med hänsyn till de rekreationsvärden som platsen
besitter i form av marken omkring Sundstatjärnet.

PLANDATA
Planområdet är beläget centralt, i stadsdelen Sundsta, och
har kopplingar till E18 via Rudsmotet norrut och centrum söderut via Sundstavägen, Tingvallabron och Gamla
Stenbron.

AREAL
Planområdet omfattar ca 27 ha.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken inom området är dels privat ägd och dels i kommunal ägo.
Ovan: Planområdets avgränsning.

2. Tidigare ställningstaganden
PLANUPPDRAG

Stadsbyggnadsnämnden uppdrog till Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta planprogram den 2012-02-22 §16.
Planprogrammet ska därefter ligga till grund för kommade detaljplan(er).
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ÖVERSIKTSPLAN
I Översiktsplan 2012, anges förslag till stadsbyggnadsprinciper för att säkerställa att Karlstads bebyggelseutveckling
lever upp till översiktsplanens planeringsinriktning:
• Ökad Väner- och vattenkontakt
• Planera med översvämningshänsyn
• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa
• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden
I översiktsplanen framgår också föreslagen utbyggnadsinriktning med förtätning som ledord i en koncentrisk utveckling av staden. Olika avvägningar behöver göras mellan förtätning av ny bebyggelse och behovet av transport-,
parkerings- och rekreationsfunktioner.
Programmet bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

DETALJPLAN
Inom planområdet gäller idag 7 detaljplaner. Planerna sträcker
sig från slutet av 1950-talet fram till 2010. Genomförandetiden har gått ut för samtliga planer förutom den senast upprättade från 2010 - Detaljplan för utvidgning av Sundsta badhus.
Planerna anger markanvändning för bostads-, handels-, parkerings-, idrotts- och skolverksamhet samt mark för allmänt
ändamål samt allmän platsmark för gator och parkmark.

STRANDSKYDD
Sundstatjärn har aldrig haft strandskydd i och med att hela
området omfattats av detaljplan sedan slutet av 1950-talet.
Generellt strandskydd om 100 meter inträder automatiskt
inom planområdet då gällande stadsplan ersätts av ny(a)
detaljplan(er) intill 100 meter från Sundstatjärnets strandlinje.
Klarälvens strandskydd invid planområdet är 100 meter.

VISION OCH STRATEGISK PLAN
Kommunens vision, den strategiska planen samt värdegrunden Ovan: Karta med mark som vid ändring av
utgör tillsammans kommunens styrmodell. Visionen - Livsdetaljplan berörs av inträdande strandskydd från
kvalitet Karlstad 100 000 - anger riktningen för kommunens
Sundstatjärnet.
utveckling. Som en del av visionen finns fyra ledstjärnor: en
attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i gott skick.
Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur den kommunala verksamheten ska utföra arbetet. Den är
gemensam i alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Den är hållbar över tid och är
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Kärnan i värdegrunden är:
• Vi är till för Karlstadsborna.
• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.
• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.
• Vi är en kommun i gott skick.
• Vi når goda resultat.
Den Strategiska planen - som också är en integrerad del av kommunens budgetprocess - innehåller tre hållbarhetsstrategier:
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• tillväxtstrategin - ska hjälpa kommunen att styra och prioritera för att kunna växa och utvecklas långsiktigt
hållbart.
• folkhälsostrategin - har sin utgångspunkt i den sociala hållbarheten och ska hjälpa oss att se till att skillnaderna
i samhället inte blir för stora och att kommunen är en stad för alla. I folkhälsostrategin finns ett särskilt avsnitt om
hälsosam samhällsplanering. Där framgår följande:
Insatsområdet hälsosam samhällsplanering handlar om vår närmiljö, den fysiska utformningen och dess påverkan på
vår hälsa. Hur vi med hjälp av stödjande närmiljöer kan uppmuntra människor till rörelse (promenader, att gå eller
cykla mm) och stärka förutsättningarna för goda sociala relationer och integration i våra bostadsområden.
Närhet, tillgänglighet och användbarhet är nyckelord för miljöer som möjliggör och stimulerar till aktiva transporter
och fysisk aktivitet. Av de tre faktorerna är det framförallt användbarheten som är viktigt för att stimulera till fysisk
aktivitet.
• miljö- och klimatstrategin - är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet. I strategin finns fem insatsområden där de nationella miljömål som har främsta påverkan ingår och där miljöpåverkan är som störst.
1.

Klimat och luft

2.

Vatten

3.

Natur och biologisk mångfald

4.

Mark, byggande och boende

5.

Internt miljöarbete

Planprogrammet för Sundsta bedöms översiktligt ligga i linje med ovanstående vision och strategier. Utvecklingen av
området enligt planprogrammets intentioner ska göras i enlighet med dessa och kommunens värdegrund.

NATURVÅRDSPROGRAM
I gällande naturvårdsprogram, som antogs av KF 1995, omnämns Sundstaparken som en del av ett sammanhängande
grönstråk samt som kvarterspark. Under 2012 och 2013 pågår arbete med att ta fram ett nytt uppdaterat program.

3. Förutsättningar och rekommendationer
HISTORIK

Sundsta utgjordes fram till början av 1900-talet stadsnära landsbygd. Söder om Sundstatjärnen låg Sundsta gård,

1908
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1923

1937

1948

1966
Källa kartor ovan: www.karlstad.se

herrgården och kyrkogården. Byggnaden och parkmiljön
finns kvar idag längs Brunnsgatan/Gamla Kyrkogården. Under tidigt 20-tal började tomtmarken exploateras, i första
hand med villabebyggelse utefter Mellangatan, lite senare även utefter Agardhsgatan och Elfdaliusgatan. Under 30-talet byggdes Tingvallabron (1935) vilket till stor del satte fart på exploateringen inom Sundsta. De för området och
tidsperioden karaktäristiska funkishusen vid Brogatan uppfördes t ex under 1930-talet. Till stora delar fastställdes den
än idag övergripande gatu- och kvartersstrukturen omkring tjärnet på 1930-talet. Under slutet av 1950-talet uppfördes Högre allmänna läroverket (Sundstagymnasiet), idrottshus och Norrstrandskyrkan.

MARK OCH NATUR
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fasta eller andra fornlämningar inom planområdet. Inom fastigheten Stenbocken 2 påträffades metallföremål från 15-1700-talet vid grävarbeten under januari 2012.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Om lämningar påträffas i gräv- schakt- och byggarbeten skall länsstyrelsen underrättas enligt kulturminneslagen.

Geotekniska förutsättningar
Marken inom planområdet utgörs generellt av älvsediment (sand/mo) i en betydande omfattning och underlagras av
mjäla och lera. Lokalt inslag av organisk jord (torv, dy etc).
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Grundläggningsförhållandena är relativt goda för lätt, medeltung bebyggelse, tyngre byggnader kan behöva pålas.
Sättningsbenägenheten ska beaktas, liksom även grundvattenytan som är belägen nära markytan vilket kan komplicera byggnation av källare/garage. Vidare bedömningar ska göras inom ramen för kommande detaljplaner.

Radon
Enligt miljöförvaltningens översiktliga utredning av markradonhalter i Karlstad från 1988 mättes 69 punkter fördelade inom kommunen. Mätningarna visade på låga eller normala markradonhalter vid alla punkter (förutom en punkt i
Älvsbacka).
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Radon i inomhusluften kan även förekomma på grund av byggmaterial där blåbetong är ett sådant vanligt förekommande material.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Behov av planbestämmelser avseende radon hanteras i kommande detaljplaner.

Förorenad mark
Inom fastigheten Svarvaren 14 har tidigare markanvändning förekommit som har gett upphov till föroreningar i
marken (tidigare bensinstation). Arbeten med sanering efter bensinstationsanvändningen har anmälts till Miljöförvaltningen och pågår. Förslag finns från Sweco 2012-08-22 att utföra en platsspecifik riskbedömning maa ändrad
markanvändning.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Tidigare markanvändning inom planområdet i övrigt ger inte upphov till misstanke om föroreningar. (se vidare under
rubriken Historik). Om markföroreningar påträffas under mark, -spräng, -schakt,- eller fyllnadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt miljöbalken 10 kap11§.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet är till viss del bebyggd men stora friytor finns inom området. Marken uppbär väldigt små
variationer i höjdled och som mest skiljer det ca 1,5 meter i höjdled mellan områdets norra och södra delar.
Marken omkring Sundstatjärnet är anlagd med gräsmattor, gång- och cykelvägar och trädplanteringar och rummet
omkring Sundstatjärnet är (sommartid) grönt och lummigt och ger stadsdelen i stort ett mycket välkommet inslag av
grönska i stadsbilden. Även utanför Sundstatjärnet upplevs gaturummen som gröna och lummiga på grund av konsekvent genomförda alléplanteringar på olika platser i området.
Längs stora delar av strandkanten runt tjärnet finns naturvärden i form av trädplanteringar och strandvegetation.

Ovan t v: Utblick över Sundstatjärnet.

Ovan t h: Rudsvägen med alléplantering.

Landskapsbild
Planområdet är väldigt flackt och karaktäriseras av ett välkomnande, öppet, grönt och lummigt vattenrum runt
Sundstatjärnet. Området innanför Drottning Kristinas väg, Sundstavägen och delar av Rudsvägen ramar in detta rum
med bebyggelse och trädplanteringar (delvis i alléer). Även gaturummet inom Rudsvägen och Sundstavägen innehar
rumsbildande element i form av alléplanteringar som tillsammans med bebyggelsen ger stadga åt gaturummet. Det
finns vissa utblicksmöjligheter från trafikrummen in mot parkmiljön och Sundstatjärnets vattenrum som bidrar till
en positiv upplevelse av stadsdelen.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det finns möjlighet att utveckla utblickar där det idag inte finns sådana kopplingar, t ex Hertig Carls vägs förlängning mot parken eller Hagaborgsgatans förlängning mot parken. Det finns också potential att utveckla siktstråket från
Tingvallastaden via Brogatan in mot området mot tjärnet genom att justera placeringen av de landskapsformationer
som där byggts.

Biotopskydd
Huvudsyftet med biotopskydd enligt miljöbalken är att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär
därför ett förbud att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan komma att skada såväl de biologiska som andra
förutsättningar för att bevara biotopen. Det finns både generellt och specifikt utpekade biotopskydd.

Inom planområdet finns flera enkelsidiga alléer längs bl a Drottning Kristinas väg. Alléer omfattas av generellt biotopskydd och ska vid förändring föregås av en dispensprövning. Alléplanteringar inom planområdet bidrar starkt till
områdets karaktär varför det är viktigt att värna alléerna inte minst ur ett stadsbilds- och upplevelsemässigt perspektiv.
samtidigt som det i vissa fall kan vara motiverat att ta ner alléer för att möjliggöra annan stadsutveckling.
Något övrigt biotopskydd finns inte inom planområdet.

Ovan: Flygbild över områdets sydöstra del. Alléplanteringar.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
Alléplanteringar ska värnas och lyftas fram i fortsatt planering som rums- och karakärsskapande stadsbyggnadselement. I de fall träd behöver tas ner krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

FRIYTOR
Lek och rekration
Kärnan av planområdet runt Sundstatjärnet inrymmer bad, idrottshus, skola och kyrka, friytor för lek, rekreation och
rörelse. Grönområdet omkring Sundstatjärnet innehar stora värden, såväl funktionellt som rekreations- och fritidsområde som visuellt som en grön lunga i stadsdelen. Grönområdena runt Sundstatjärnet används flitigt av många olika
målgrupper under många olika tider på dygnet och under året. Under hösten 2012 har Sundstabadet nyinvigts efter
att ha byggts till. Badhuset har sedan mitten av 00-talet haft ett minskande antal besökare per år från över 200 000
besökare under 2005 till ca 165 000 besökare 2011. Detta kan delvis förklaras genom att badhuset har varit slitet och
nedgånget vilket har lett till ett minskande antal besökare. Under renoveringen har också tillgängligheten och attraktiviteten sannolikt upplevts som begränsad. Framöver är det dock sannolikt att besöksfrekvensen ökar betydligt.
Det finns ett mycket starkt föreningsliv som till stor del huserar i och omkring Sundsta idrottshus och besöksantalet
ligger relativt konstant från år till år på ca 700 000 besök, som utgörs av allt från skolor, idrottsföreningar, evenemang och bespisning. Trycket på anläggningarna är störst under vinterhalvåret (början av oktober till första veckan
i december, från januari till slutet av mars samt under lovveckor). Större evenemang som Vårruset och Stadsloppet

Ovan: Karta med rekreations- och naturvärden.
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innebär momentant påfrestningar på infrastrukturen (trafik, parkering, mark) men innebär samtidigt attraktiva inslag
i stadslivet – någonting som bör värnas och möjliggöras som en viktig del av byggandet av den attraktiva och långsiktigt hållbara staden.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det är av största vikt att parkmiljön värnas och fortsätter att utvecklas. Områdets kvaliteter utgår i det stora hela ifrån
hjärtat - parkområdet. Möjligheten för allmänheten att fortsätta använda området, att fortsatt kunna arrangera olika
sorters arrangemang är mycket viktigt och det allmänt tillgängliga området utgör en möteplats för människor, på ett
så demokratiskt sätt som det går - alla människor har tillgång till att vistas i detta rum.

VATTENOMRÅDEN
Inom planområdet finns Sundstatjärnet, som tidigare har beskrivits. Tjärnet fungerar som ett attraktivt inslag i stadsmiljön, och det är också möjligt att bada i tjärnet sommartid via i första hand en anlagd sandstrand i den nordöstra
delen av tjärnet. Tjärnet har begränsad ”kontakt” med intilliggande vattendrag (Klarälven).
Vattenkvaliteten i Sundstatjärnet är relativt dålig med (oregelbundet) återkommande algblomningar. Vattenkvaliteten
rankas idag som näst högsta status, och det kan innebära att vid algblomning kan badplatsen stängas av för delar av
eller hela säsonger. Andra problem är syrefattigt bottenvatten vilket löser ut fosfor ur bottensediment vilket i sin tur
kan bidra till algblomningar.
Ett sätt att lösa detta på är genom att leda in älvvatten i tjärnet och motsvarande ”metod” används sedan 70-talet för
Kroppkärrssjön. 2005 genomfördes ett examensarbete vid Karlstads universitet som fokuserade på denna metod för
att reducera förekomsten av blågröna alger. 2007 granskades detta examensarbete av WSP. Prover har under sensommaren 2012 tagits på albeståndet längs Sundstatjärnet i syfte att fastställa ifall algsvampsjukdomen al-Phytophtora,
som finns konstaterad i albestånd längs Klarälven, också spritt sig till klibbal/gråal i anslutning till Sundstatjärnet.
Resultatet av undersökningen var negativt vilket innebär att om älvvatten ska ledas in i Sundstatjärnet i syfte att reducera förekomsten av blågröna alger och därmed också risken för återkommande algblomningar riskeras samtidigt det
albestånd som finns runt tjärnet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vattenkvaliteten i Sundstatjärnet behöver förbättras i syfte att öka miljö- och rekreationsvärdena. Hur detta ska göras,
till vilken kostnad konsekvenserna av vald metod samt eventuella kompensationsåtgärder m m behöver utredas vidare.
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för att frågan utreds vidare.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Inom området finns bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus längs Drottning Kristinas Väg. Bostadsbebyggelsen är
av typen lamellhus, i huvudsak parallellplacerade inom kvarteret. Bebyggelsen är uppförd i tre våningar med sadeltak
och fasad av puts eller tegel och med balkonger som delvis är inglasade. Utanför planområdet finns ytterligare lamellhusbebyggelse, men även lägre skivhus längs östra delen av Rudsvägen samt en- och tvåbostadshus i funkisstil väster
om Sundstavägen.
I Översiktsplan 2012 redovisas enkätundersökningen Karlstads kommuns framtida utveckling (2006), som syftade
till att ge invånarnas syn på vad som utgör attraktiva boende- och livsmiljöer i Karlstad. Undersökningen visade att
de centralt belägna stadsdelarna Norrstrand, Sundsta, Klara, Herrhagen och Haga ansågs vara mest attraktiva, särskilt
inom kategorin unga vuxna och studenter.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det finns ett behov av bostäder inom området, och attraktiva boendemiljöer är möjliga att skapa. Det är i sammanhanget viktigt att de befintliga boendekvaliteterna inom området kan finnas kvar och utvecklas i samklang med
rekreationsvärden för boende och besökare.
Ett flertal områden pekas ut där möjlighet för förtätning av bostäder m m bedöms finnas.
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Ovan t v: Markanvändning.

Ovan t h: Byggnadshöjder

Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Sundstagymnasiet och Sundsta idrottshus och Sundstabadet utgör planområdets största arbetsplatser. Utanför planområdet längs Rudsvägen finns arbetsplatser i form av handel och service av olika slag.
Det är möjligt att Sundsta-Älvkullegymnasiet kommer att genomgå förändringar framöver. I rapporten ”Den demografiska utmaningen” som togs fram för några år sedan visar på att behov av effektivisering och rationalisering är
förestående inom gymnasieskolans verksamhet. Målet för 2015 är att minska innehavet med 25 000 kvm lokalytor
för skolan. 2012 har 15 000 kvm av dessa ”sparats in”. Sannolikt kommer Nobelgymnasiet och Tingvallagymnasiet
att finnas kvar, tillsammans med Sundstagymnasiet och troligen kommer Älvkullegymnasiets ca 11 000 kvm att utgöra den sista rationaliseringen upp till de 25 000 kvm. Huvuddelen av byggnadsbeståndet vid Älvkullegymnasiet är
i mycket dåligt skick. Lokalytorna uppgår idag till ca 16 000 kvadratmeter. Skulle man välja att ha kvar och utveckla
Älvkullegymnasiet föreligger omfattande investeringsbehov för bl a ventilation, övriga installationer osv. Hur området
där Älvkullegymnasiet ligger idag ska planeras och utformas behandlas inte vidare inom ramen för detta planprogram, utan konstateras kan endast att delar av lokalytorna inom nuvarande Älvkullegymnasiet skulle kunna tillskapas
i anslutning till Sundstagymnasiet. Om en sådan utveckling sker behövs sannolikt färre än dagens 16 000 kvadratmeter tillskapas. Det finns idag ca 1 200 elever/skola och prognosen visar på ett förväntat elevunderlag för skolorna på
mellan 1 800 och 2 300 elever.

Byggnadskultur och gestaltning
Bebyggelsen utanför planområdet är på Sundstasidan mycket enhetlig med en lågmäld funkisarkitektur, enhetlig skala
(1-2 våningar) och en enhetlig placering av byggander samt en ljus, ”ren” färgsättning och karaktär. Programområdet
utgörs av en kärna med offentliga och allmänt tillgängliga byggnader i en attraktiv och inbjudande parkmiljö. Bebyggelsen på Norrstrandsidan - öster om Rudsvägen - är sammantaget av en mer brokig karaktär med blandad användning, högre byggnadshöjder (3-4 våningar med inslag av 5-6 våningar) varierande placering av byggnader samt en
mörkare, ”hårdare” kulör och karaktär.
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Planområdet befinner sig således i skärningspunkten mellan dessa områden och utvecklingen inom området måste ta
hänsyn till att skapa så naturliga och attraktiva möten mellan dessa områden som möjligt.
Arbete pågår parallellt med planprogrammet med att komplettera Karlstads kulturmiljöprogram med Sundsta. Norrstrandskyrkan kommer sannolikt att pekas ut som särskilt värdefull. Byggnader av kategorin ”visst värde” saknas inom
planområdet. Grönområdet runt tjärnet kommer sannolikt att pekas ut som en värdefull miljö.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Hänsyn ska tas till Norrstrandskyrkan och pastorsexpeditionen vid byggnation norr och söder om dessa.
Tillkommande byggnader bör med hänsyn till den rådande arkitekturstilen inom området (Sundstasidan) ha relativt
enkla fasader som inte tar överhanden och bryter av för mycket.
Öppenheten och grönskan kring tjärnen är kulturhistoriskt och upplevelsemässigt intressant och bör ges möjligheter
till fortsatt utveckling.

Offentlig service
Inom planområdet finns Sundsta idrottshus, Sundstabadet och Sundstagymnasiet. Även Norrstrandskyrkan med
tillhörande pastorsexpedition finns inom planområdet.

Kommersiell service
Inom fastigheten Svarvaren 14 finns i dagsläget Pasha (Libanesisk restaurang) och Kenneth´s hamburgeri (Sibylla).
Omedelbart utanför planområdet, vidare norrut längs Rudsvägens, finns ytterligare kommersiell service såsom klädaffär, konditori, ramaffär, fotobutik, restauranger, dagligvarubutiker, banker, kiosk och bensinstation.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning ska förutsättningarna och behovet av lokaler för kommersiell service beaktas. Övergripande är det målsättningen i planprogrammet att utvecklingen vid Rudsvägen behöver inrymma lokaler för kommersiell service i gatuplan i samband med bostadsbebyggelse. Det kan dock finnas underlag/behov inom andra delar av
planområdet.

Tillgänglighet
Planområdet är i stort väl tillgängligt för människor både till fots, cykel och bil. Att området är relativt platt, och runt
Sundstatjärnet är byggt för allmän rekreation gör att tillgängligheten generellt är god för funktionsnedsatta. Man kan
dock finna förbättringsmöjligheter för bl a synskadade inom området, medan tillgängligheten för t ex rörelsehindrade
bedöms som relativt god.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid utformning av allmäna platser och torg ska tillgängligheten för alla människor beaktas.

GATOR & TRAFIK
Biltrafik
Området avgränsas naturligt av Sundstavägen - Ringervägen - Rudsvägen som också utgör uppsamlingsgator inom
området. Norr om området finns E18 som nås via Nobelplan och man kan billedes nå Tingvallastaden via Brogatan.
Idag gäller 30 km/h på Sundstavägen vid skolorna, i övrigt gäller 50 km/h.
Det övergripande trafiksystemet med E18 som skär igenom staden, syftar till att leda så mycket trafik som möjligt
via E18 och därefter vidare enklaste väg mot destination inom staden. Trafiken har tidigare letts från Rudsvägen rakt
söderut över gamla stenbron, men har i ”modern tid” letts vidare mot Ringervägen och Brogatan.
Idag fungerar Rudsvägen i mångt och mycket som genomfartsled från E18/Färjestad mot Tingvallastaden. En del
väljer sannolikt tidvis Rudsvägen framför Sundstavägen pga hastighetsbegränsningen 30 km/h framför skolorna men

SAMRÅDSHANDLING

| 13

det är alltjämt ett relativt jämnt fördelat trafikflöde mellan de två vägarna med 4900 - 6000 fordon/årsmedeldygt för
Sundstavägen och 5400 - 5600 fordon/årsmedeldygn för Rudsvägen/Ringervägen. 40 km/h kommer enligt ett förslag
till ny lag att bli ny bashastighet i hela landet - skulle det gå igenom gäller denna lag från och med 1 januari 2014.
Rudsvägen har en vacker gatusektion med alléplantering och har potential till att utvecklas till ett än mer välintegrerat

T v: Karta med
trafik och parkeringsplatser.

stadsrum med blandad användning i gatuplanet i byggnader.
Drottning Kristinas väg har under 2012 byggts om för att ytterligare prioritera gång- och cykeltrafiken och även Hertig Carls väg har byggts om och enkelriktats mot väster. Detta har gjort av flera anledningar; att styra besökstrafiken
till Sundstabadet och Sundsta idrottshus samt att hindra besökstrafiken från nämnda platser att köra via Hertig Carls
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väg mot Rudsvägen. Då en gång- och cykelbana har byggts längs Hertig Carls väg har också utrymmet minskat vilket
vidare motiverat en enkelriktning.
Det finns tre farthinder på Drottning Kristinas väg som ska hålla ner hastigheten och motverka att gatan blir en
smitväg.
Utanför planområdet finns idag problem vid korsningen Sävegatan/Rudsvägen där det är dålig sikt vid utfart från
Sävegatan samt svårt att ta sig ut från Sävegatan vid högtrafik från Nobelplan.

Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det finns en ambition från kommunens sida att på sikt medvetet styra över genomfartstrafik från Rudsvägen till
Sundstavägen. Genom att utveckla Sundstatorg samtidigt som Sundstavägens 30-zon eventuellt försvinner och i
förlängningen Rudsvägen utvecklas till en ”modern stadsgata” kan förutsättningarna för boende i en urban miljö sannolikt bli bättre.
Det är viktigt att Drottning Kristinas väg inte används som en smitväg och att den trafikeras med för mycket trafik.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Tingvallastaden nås via Brogatan men det är även
möjligt att gå och cykla över gamla stenbron. Separata gång- och cykelvägar finns också längs med Rudsvägen samt
Sundstavägen. Längs Klarälven finns ett vackert, sammanhängande gång- och cykelvägnät som förgrenar sig in i
området. I parkmiljön runt Sundstatjärnet finns ett antal anlagda gång- och cykelvägar som binder ihop närliggande
områden och anläggningar med varandra. Det finns ett uppskattat promenadstråk som sträcker sig runt Sundstatjärnet med mycket god vattenkontakt.
Inom parkmiljön finns ett antal informella gångstigar som illustrerar viktiga kopplingar där det ännu inte finns någon
beläggning eller regelrätt gång- och cykelväg.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning ska kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät beaktas.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken via stads- och regionalbuss är mycket väl utbyggt både avseende linjer och hållplatser, inom och i
anslutning till planområdet. Områdets läge i stadsstrukturen gör att det är mycket väl tillgänglig via kollektivtrafiken
för boende, arbetande och fritid för alla människor. Ett väl utbyggt kollektivtrafiknät är en viktig demokratisk fråga.
För närvarande pågår arbete med att ta fram ett förslag till det så kallade Karlstadsstråket - ett kollektivtrafikstråk med
hög kvalitet och framkomlighet från Bergvik via Centrum till Universitetet.. Arbetshypotesen är att stråket dras längs
Rudsvägen med hållplatslägen dels i anslutning till Nobelplan och dels inom planområdets sydöstra del (Rudsvägen.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Inom den fysiska planeringen är det viktigt att tidigt planera för en ökad täthet längs stråken i syfte att skapa ett bättre underlag för kollektivtrafiken och i förlängningen minska bilberoendet i staden. Det är också viktigt att synliggöra
och attraktivitetshöja kollektivtrafiken, och detta kan göras bl a genom dragning av stråken mitt genom stadsdelar så
att många har nära till hållplatslägen, men också genom omsorgsfull planering och gestaltning av hållplatser, och att
integrera dessa i stadsrummet tillsammans med övrig trafik, bebyggelse och stråk.

Parkering
Inom planområdet finns viss tillgång till cykelparkeringsplatser. Det är främst i områdets centrala delar (skola, kyrka,
bad- och idrottshus) där cykelparkering finns ordnad.
Inom planområdet finns tre större, allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser. En stor del av dessa platser - men också
gatuparkering - används för besökande till Sundstabadet och Sundsta idrottshus men också som arbetsparkering (både
för arbetande inom planområdet men också inom Tingvallastaden) och boendeparkering. Anledning till att arbetsparkeringen och boendeparkeringen är såpass utbredd är att parkeringen inte är avgiftsbelagd.
1) Det finns ca 315 parkeringsplatser (samt 4 bussplatser och 9 hpc-platser) norr om idrottshuset som byggts i sam-
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band med utbyggnaden av Sundstabadet.
2) Det finns vidare ca 100 platser i områdets norra del mot Sundstavägen. Inom de östra delarna av denna parkering
är det också hänvisat till husbilsparkering.
3) I områdets södra del finns ca 90 platser.
Totalt sett finns således omkring 500 allmänt tillgängliga parkeringsplatser inom området som i första hand ska betjäna besökande, ärende och angöring.
Större privata parkeringsytor finns inom kvarteren Vargen och Pilen med ca 120 platser (öster om Drottning Kristinas
väg) , inom Svarvaren 12 och 14 ca 65 platser samt inom Bokhållaren 2 ca 20 platser. För boende finns som tidigare
nämnts platser att hyra inom kv. Vargen och kv. Pilen men de upplevs av boende som för få. Hitintills har boende
kunnat parkera längs Drottning Kristinas väg (ca 120 platser) - platser som idag inte längre finns då Drottning Kristinas väg har byggts om i samband med utbyggnationen av Sundstabadet. (Det fanns tidigare ca 65 anordnade platser
norr om idrottshuset men den dåvarande grusytan kunde också användas för parkering.)
Utanför planområdet finns också några större sammanhängande ytor för parkering (privata) såsom Hagaborg (bostadsrättsförening).
Hur parkeringsbeteendet hos olika grupper är inom området varierar. Sundstagymnasiet har inom ramen för planprogrammet räknat parkerade bilar under tisdag-fredag en vecka i oktober, vid två tillfällen per dag, 09.00 samt 17.00.
Beläggningen är i genomsnitt ca 80% vid kl 09.00 och knappt 30% vid kl 17.00.
Nedanstående tabell är en schablonisering av när parkering används (ej antal) av olika grupper inom området.

dag
Boende

kväll

natt

helg

X

X

X

Besökare badhus/idrottshus

X

X

X

Besökare arrangemang

(X)*

X

X

Arbetsparkering ”stan”

X

*momentant/större arrangemang

Det som kan utläsas ur tabellen är att vissa möjligheter till samutnyttjande av parkeringsplatser tycks finnas. Det
som också kan konstateras är att parkering inom planområdet i skrivande stund är gratis, vilket påverkar i första
hand beteende och i andra hand bilinnehavet - gratis parkering ger mer ”vidlyftigt” parkeringsbeteende, lägre behov av att hyra en egen plats samt mindre problem med att äga en eller flera bilar. Inom reglerade områden med
avgift+tidsbegränsningar krävs större parkeringsdisciplin, mer krångel samt gör det mindre attraktivt att inneha bil
som boende inom området.
Gällande parkeringsnorm är idag utanför Tingvallastaden 8-10 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter bruttoarea bostadsyta. Inom Tingvallastaden är motsvarande siffra 7 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter bruttoarea bostadsyta.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning föreslås att cykelparkeringar ska prioriteras för att stimulera hållbart resande. Tillgänglighet till och synlighet av cykelparkeringar i anslutning till bostäder, butiker och offentliga inrättningar stimulerar
tillsammans med en attraktiv kollektivtrafik till hållbart resande och i förlängningen till ett lägre behov av bilparkeringsplatser.
Fortsatt behöver huvudmannaskapet över parkeringsmark inom planområdet utredas vidare för att fastställa om
parkering ska ske på allmän platsmark eller kvartersmark samt om parkeringsanläggningen ska vara i privat eller kommunal ägo. Det är också viktigt att en gemensam avgiftspolicy tillämpas inom området då det får inverkan bl a på det
faktiska behovet av nya parkeringsplatser vid om- till- och nybyggnation.
En parkeringsutredning ska tas fram som underlag för kommande detaljplanearbete där bl a möjligheter till samutnyttjande fastställs och parkeringsnorm för området ska föreslås samt hur många parkeringsplatser som behöver
ersättas av de som finns idag som tas i anspråk vid exploatering. Resultatet av utredningen ska användas i fortsatt
detaljplanearbete.
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STÖRNINGAR & RISKER
Trafikbuller
I samband med detaljplanering och bygglov behöver hänsyn tas till buller från bl a motorfordonstrafik o dyl. Det
finns riktvärden beskrivna i Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen, som syftar till att minska andelen
bullerutsatta och att därmed främja människors hälsa och säkerhet. De riktvärden som finns berör större trafikerade
vägar och leder, järnvägar och industrier.
Inom planområdet är det buller från vägtrafiken som är den dimensionerande faktorn. Planområdet är omgärdat av
gator och trafik vilket innebär att buller behöver tas hänsyn till i fortsatt planering. För att minska andelen bullerutsatta kan man dels i trafik- och samhällsplaneringen arbeta med att styra och reglera trafiken, till exempel arbeta med
de större systemen samt önskvärt påverka resandebeteendet i stort och minska biltrafiken till förmån för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning ska hänsyn tas till vägtrafikbuller och en rimlig avvägning ska göras mellan buller och
andra aspekter som bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.

Översvämningsrisk
Karlstads läge på och invid deltalandskapet i Klarälvens mynning mot Vänern skapar fantastiska förutsättningar
för boende och stadsutveckling samtidigt som det delvis också skapar problem gällande bl a översvämningsrisken.
Karlstads kommun har därför arbetat konsekvent med översvämningsfrågorna bl a i stadsplaneringen och har samlat
utgångpunkter, analyser och riktlinjer i Översvämningsprogram för Karlstads kommun från 2010.
Inom planområdet, är stora delar av planområdet utsatt för översvämningsrisk, och då övervägande från Klarälven. I
översvämningsprogrammet framgår för Klarälven att
”Funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt övriga byggnader och infrastruktur inom klass 2 ska klara ett 200-årsflöde i
Klarälven enligt senast genomförda modellberäkningar med en säkerhetsmarginal på 35 cm”
Detta innebär mark belägen på marknivåer under +47,3 (RH00). Översvämningsrisken inom planområdet härrör
främst från intilliggande delar av Klarälven som kan svämma över emellanliggande låglänta markområden (bl a Sundsta villaområde).
Rekommendationer för fortsatt planarbete
För utveckling av framtida bebyggelse inom planområdet behöver hänsyn tas till översvämningsrisken gällande placering
och marknivåer, men framför allt byggtekniska lösningar och
markanvändningen i källar-/bottenplan.

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Spill- och dricksvatten
Ledningsnätet för dricksvatten är utbyggt och kapacitet finns
för anslutning av fler bostäder inom området.
Spillvattenledningsnätet finns utbyggt och övergripande
kapacitet bedöms finnas. Möjligtvis kan någon trängre sektor
på nätet behöva förstärkas i samband med nya bostäder inom
planområdet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning ska anslutning ske till kommunens ledningsnät. I samband med detaljplanering utreds
kapacitet.

Ovan: Karta med blåmarkerad mark under +47,3
(RH00)
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Dagvatten
Dagvattenledningsnätet är inom planområdet underdimensionerat. Ny kunskap om förändrat klimat och förändrade
nederbördsmängder och tider har gett nya dimensioneringskrav för det framtida ledningsnätet.
Söder om badhusets gavel finns ett fördröjningsmagasin under mark, vilket eventuellt innehåller någon form av rening. Magasinet fördröjer dagvatten huvudsakligen från den södra parkeringen men också från badhusets tak.
Det finns i söder av Sundstatjärnet (ungefär i förlängningen av Brunnsgatan) en avstängningsbar ventil som reglerar
flödet av vatten mellan Sundstatjärnet och Klarälven (och vice versa). I övrigt finns inga kända dagvattenledningar
eller andra reglerade tillförslar av vatten till Sundstatjärnet utöver naturlig avrinning och infiltration.
Dagvattensystemet ska i Karlstad dimensioneras för tioårsregn + 20% klimatfaktor.
En utredning har tagits fram (Dagvattenutredning Sundsta, Modellering av dagvattenflöden, Sweco 2012-11-26) som
har utrett förutsättningarna avseende dagvattenflöden inom området samt påverkan av dessa av föreslagen exploatering. Trycknivån i ledningsnätet samt marköversvämning har utretts vid ett 2-, 10- och 100-årsregn och omfatter ett
område större än planområdet.
En sammanfattande slutsats av rapporten är att dagvattenledningsnätet i stora drag är underdimensionerat och att en
exploatering inte påverkar situationen nämnvärt utan de problem som finns vid de olika dimensionerande regnen är
redan idag förestående.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Eftersom dagvattenledningsnätet är underdimensionerat och regnvatten bräddas över markytor inom planområdet
vid höga flödesnivåer behöver detta beaktas vid förändrad markanvändning. En grundprincip kan sägas gälla mot
bakgrund av detta: Vid förändrad markanvändning (t ex nya bostäder där det idag är grönytor) ska inte mer vatten
lämna området än det gör idag. Detta innebär att vid ianspråktagande av grönytor eller andra ytor där dagvatten kan
fördröjas eller infiltreras måste motsvarande ytor (eller snarare fördröjningseffekt) tillskapas. Det kan t ex handla om
tillskapande av infiltrationsytor, gröna tak (t ex sedum) eller öppna diken. Nya exploateringar kan också behöva bidra
till en för området gemensam lösning för fördröjning av dagvatten.
Det finns vidare ett behov av att åtgärda ledningsnätet inom området för att klara dimensinerande flöden.

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt inom planområdet.

El
Karlstads Elnät AB är nätägare och koncessionsinnehavare för elnätet inom planområdet.

Rekommendationer för fortsatt planarbete
Ny bebyggelse ansluts till Karlstads elnät och anslutningsavgift erläggas enligt gällande taxa. Effektutrymme i befintliga nätstationer utreds av Karlstads Elnät i samband med planläggning. Saknas kapacitet/finns behov ska nya nätstationer uppföras och mark reserveras för detta i detaljplanen, i samråd med Karlstads Elnät.

Avfall
Karlstads Energi ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom planområdet.

IT
Karlstad stadsnät finns utbyggt till och inom planområdet med dragningar av optokabel i bl a Rudsvägen, Drottning
Kristinas väg samt anslutningar till Norrstrandskyrkan, Sundstabadet och Sundsta idrottshus samt Sundstagymnasiet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det finns enligt Karlstads stadsnät tillräcklig kapacitet inom planområdet för att tillhandahålla anslutning och tjänster
via Karlstads stadsnät.
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4. Planförslag
Planförslaget består av två delar - markanvändningskartan med
delområden och redogörelse för delområdena samt de rekommendationer för fortsatt planarbete som angetts under tillämpliga rubriker i kapitel 4. Förutsättningar, analys och rekommendationer. Nedan följer en redovisning av delområdena inom
planområdet.

PARKOMRÅDET (PARK)
Parkmiljön runt Sundstatjärnet har särskilt lyfts fram som viktig
att värna och utveckla - både i sig och i symbios med tillkommande övrig stadsutveckling. Viktiga principer vid ingrepp i
eller i anslutning till parkmiljön är att värna och utveckla kopplingar och utblickar från omkringliggande områden, gator och
kvarter in till parkmiljön.
Vid detaljplanering av Sundstagymnasiet eller för bostäder norr
om idrottshuset ska delar av kvartersmark för allmänt ändamål
säkerställas i detaljplan som allmän platsmark - park. En konsekvens av detta är dock att det finns behov vid framtida evenemang att söka tillstånd på offentlig plats.
Det är viktigt att vattenkvaliteten i tjärnet säkerställs på ett långsiktigt hållbart sätt och om möjligt minska risken för algblomningar, så att tjärnet kan säkerställas som badbart hela
badsäsongen. Ett sätt att lösa detta på är genom att leda in älvvatten i tjärnet och motsvarande ”metod” används för
Kroppkärrssjön. Prover har under sensommaren tagits på albeståndet längs Sundstatjärnet i syfte att fastställa ifall algsvampsjukdomen al-Phytophtora, som finns konstaterad i albestånd längs Klarälven, också spritt sig till klibbal/gråal
i anslutning till Sundstatjärnet. Resultatet av undersökningen var negativt. Om älvvatten ska ledas in i Sundstatjärnet
och vidare ut i Klarälven igen, och därmed hota det albestånd som finns runt tjärnet - ett bestånd som till stor del
skapar rum och karaktär till tjärnet - men samtidigt skapa bättre förutsättningar för en bättre vattenkvalitet tas inte
ställning till i programmet. Metoden för bättre vattenkvalitet får utredas vidare men det finns en uttalad målbild att
skapa bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv i park- och vattenmiljön.
Vid utveckling av Sundstagymnasiet och vid utveckling av parkeringsdäck/bostäder norr om idrottshuset är det viktigt att stor hänsyn tas till parkmiljön och tillgängligheten till densamma.
Vid en fortsatt utveckling av parken behöver flera aspekter utredas vidare. Vad bidrar till ökad attraktivitet? Fler bord
för rast och fika? Offentliga toaletter? Hur ska evenemang kunna genomföras med så stor effektivitet som möjligt
även framledes - ska det finnas en evenemangsplan där placering av ”bajamajor”, tält, elnätsanslutningar, cykelparkeringar etc finns angivna? Det är viktigt att en evenemangsplan eller motsvarande finns framtagen senast inför påbörjandet av detaljplanearbete för områdena B1 och BP.

Sammanfattning planförslag
•

Säkerställ kopplingar och utblickar

•

Säkerställ parkmark (sannolikt inom ramen för exploateringsinriktad detaljplan - även behov av mark för teknisk
anläggning m m)

•

Förbättra vattenkvaliteten

•

Utveckla parken för ökad attraktivitet

SUNDSTAGYMNASIET (S)
Om beslut fattas om att utveckla nuvarande Sundstagymnasiet med delar av Älvkullegymnasiets lokaler finns vissa
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principer som behöver styra det idéarbetet och projekteringen.

Ovan: Principskiss för utveckling av Sundstagymnasiet.

Då parkmiljön ska utvecklas och säkerställas som en tillgång för alla intressen inom området är det viktigt att exploateringsgraden inom fastigheten ökas och att utvecklingen sker ”på höjden och mot norr”. Skulle exempelvis de låga
byggnaderna i en våning mot öster rivas kan behovet av lokaler tillskapas på denna plats om höjden på nybyggnationen byggs i ungefärlig paritet med den befintliga högre byggnaden mot Sundstavägen. Utrymmesmässigt borde det
vara möjligt att då även minska skolområdet något från dagens ”gräns” i gång- och cykelvägen som idag skiljer parken
mot skolan.
Vidare behöver kopplingarna mellan skolan och parken utvecklas. Genom att möjliggöra en ”flytande” gräns mellan
parken och skolan och integrera dessa mer, för åtminstone delar av skolområdet, kan behovet av friytor för skolan
minimeras och istället nyttja den parkmiljö som redan finns.
Skolans parkeringsbehov behöver beaktas, och frågan om parkering ska upplåtas särskilt för skolans ändamål eller inte
behöver bedömas i förhållande till det totala parkeringsbehovet inom området. Om en del av den norra parkeringen
ska införlivas i skolans fastighet behöver parkeringen tillgängliggöras för allmänheten/besökare under icke-skoltid.

Sammanfattning planförslag
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•

Öka exploateringsgraden och bygg mot norr

•

Minska skolområdet mot öster

•

Integrera parken i skolmiljön och vice versa

•

Beakta skolans och områdets behov av parkeringsplatser och sök dubbelutnyttjande

•

Vid utveckling av skolan krävs planändring

SAMRÅDSHANDLING

IDROTTSOMRÅDET (Y)
Sundstabadet och Sundsta idrottshus har successivt utvecklats och för närvarande pågår utbyggnad av Sundstabadet,
som beräknas färdigställas under tredje kvartalet 2013. Detaljplanen för fastigheten har ändrats flera gånger under
00-talet och anger kvartersmark för idrottsändamål.

Sammanfattning planförslag
•

För området föreslås inga förändringar.

NORRSTRANDSKYRKAN (C1)
Norrstrandskyrkan omfattas av en gällande detaljplan med markanvändning A - allmänt ändamål. Planen medger viss
utveckling av fastigheten.
Det är viktigt vid framtida förändringar att hänsyn tas till kyrkans verksamhet. Genom att säkerställa parkmark väster
om kyrkan kan utgång från kyrkan efter vigslar o dyl fortfarande ske i en parkmiljö som kan ge en värdig känsla till
upplevelsen. Mot norr och öster gränsar kyrkan mot gaturummet och mot söder avgränsas fastigheten av tät vegetation och höga träd, samtidigt som kontor och pastorsexpedition är lokaliserade i söder av fastigheten.

Sammanfattning planförslag
•

För området föreslås inga förändringar. Möjligheter finns till fastighetsutveckling enligt gällande detaljplan.

PARKERING SUNDSTAVÄGEN (P)
Marken är idag planlagd som allmän platsmark gata, park samt planterad parkeringsplats. Inom
området finns potential att öka exploateringsgraden på parkeringsmarken i syfte att tillskapa mer
parkeringsplatser. Behovet inom detta område
behöver bedömas mot bakgrund av behovet i
hela området i allmänhet och parkeringen norr
om Idrottshuset i synnerhet.
Ytterligare parkeringsytor kan tillskapas på två
sätt inom detta område - antingen genom utökning av markparkering mot söder (söder om den mittersta sektionen)
eller genom att däcka över den befintliga markparkeringen två (eller tre om parkeringen inom skolområdet också tas
med) sektioner. Parkeringsdäck skulle då kunna anläggas mellan de alléplanteringar som definierar parkeringsrummet
idag. Ett parkeringsdäck skulle kunna smälta in bra då rummet i Sundstavägen definieras av den yttre trädraden och
upplevelsen från söder definieras av den södra trädraden och Sävegatan. Utformningsmässigt är det viktigt att arbeta
med trä och försärka känslan av träd och parkmiljö.

Sammanfattning planförslag
•

Om behov föreligger kan ytterligare parkeringsmark tillskapas genom överdäckning av de parkeringssektioner
som finns idag.

•

Överdäckning av parkeringarna kan kräva planändring.

BOSTÄDER DROTTNING KRISTINAS VÄG (B1, BP)
Marken är idag planlagd för parkeringsändamål inom kvartersmark samt allmän platsmark bollplan i norr. Inom
område B1 och BP föreslås förtätning med bostäder i det stråk mellan Drottning Kristinas väg och parken, och som
idag redan avgränsar parkområdet. Förtätning i detta läge ger mycket goda boendekvaliteter med parkutsikt och goda
möjligheter till att skapa attraktiva bostadslägen med möjligheter till relativt låga bullerstörningar.
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Inom området B1, som har placerats på motsatt
sida av den parkmark som finns öster om Drottning Kristinas väg, föreslås bostadsbebyggelse i 4
våningar samt en från fasadliv indragen takvåning
(4+1 våningar). Vid utformning och placering av
ny bebyggelse behöver hänsyn tas till omgivande
bebyggelse.
Inom område BP föreslås att parkering kan byggas i två plan. Ett alternativ är att däcka över befintlig parkeringsmark (så som i område P) med
ytterligare en våning parkering och därovanpå
bygga bostäder i upp till 2 våningar, samt möjlighet till en indragen takvåning. Ett annat alternativ är att gräva ner en våning parkering en eller
en halv våning under mark och sedan däcka över
en våning och därovanpå bygga bostäder i upp
till 2+1 våningar. Det senare alternativet skulle ge
en bättre balans till bebyggelsen längs DKV men Ovan: Principskiss för utveckling av bostäder och parkering
samtidigt innebära problem avseende vatten och
översvämningsrisk såväl som att det i grunden är ett dyrare alternativ.
En parkeringsanläggning - oavsett enligt vilken princip den byggs - ska utformas med lätthet och transparens varför
det är viktigt att arbeta med för ändamålet lämpligt material och utforma anläggningen så att den medger genomsikt,
möjligheter till att röra sig igenom anläggningen (mellan DKV och parken) samt att den upplevs som trygg.
Siktstråket från Hertig Carls väg kan utvecklas i framtiden även om marken bebyggs med parkeringsdäck och bostäder. Om marken i förlängningen av Hertig Carls väg i gatuplan lämnas öppen och ev överbyggs med parkering/bostäder upplevs ändå kontakten med parken vid infart från Rudsvägen/Hertig Carls väg.

Sammanfattning planförslag
•

Inom B1 föreslås bostäder i 4+1 våningar.

•

Inom BP föreslås parkering i två våningar och bostäder i 2+1 våningar.

•

Hänsyn ska tas till omgivande bebyggelse samt parken.

•

Parkeringsanläggningen behöver ägnas särskild omsorg och det är viktigt att arbeta med transparenta material och
utformning för genomsikt, rörelser igenom samt trygghet.

•

Utveckla och bibehåll siktstråk.

•

Förändringarna kräver planändring.

BOSTÄDER SUNDSTAVÄGEN (B2)
Marken är idag planlagd som parkmark. Inom området har bostäder prövats tidigare under 00-talet genom planändring. I förslag till
detaljplan föreslogs bostadsbebyggelse i 4 våningar samt en indragen takvåning. Hänsyn togs till vägtrafikbuller, bensinstation med
biltvätt samt närheten till Norrstrandskyrkan. Detaljplanen antogs
dock inte.

Nedan: Illustration från tidigare planarbete.
Framtida detaljplan kan komma att avvika
från denna.

Inom område B2 föreslås bostäder i 4 våningar samt en indragen
takvåning. Vid en framtida planändring behöver allmänna intressen bedömas i förhållande till föreslagen bostadebebyggelse utifrån
dagens förutsättningar. Placering och utformning av bebyggelsen
kan behöva att omvärderas.
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Parkeringsplatser ska anordnas i närområdet, lämpligtvis inom område P. Det är viktigt att markanvändningen i
sådana fall ändras till kvartersmark för parkeringsplatser. I syfte att skapa så hög andel flerutnyttjade parkeringsplatser
som möjligt kan utfärdande av boendetillstånd inom område P vara en bra lösning.
I samband med detaljplanearbete ska förutsättningarna för att koppla samman gång- och cykelvägnätet på Drottning
Kristinas väg och Sundstavägen utredas.
Sammanfattning planförslag
•

Inom B2 föreslås bostäder i 4+1 våningar.

•

Hänsyn ska tas till störningar samt parken/Norrstrandskyrkan.

•

Parkering för bostäder ska lösas inom område P.

•

Möjliggör koppling av gång- och cykelvägnätet mellan DKV och Sundstavägen.

•

Förändringarna kräver planändring.

SUNDSTATORG (TORG/BC)
Platsen omfattas av flera detaljplaner.
Sundstatorg har potentialen att utvecklas till
ett mycket spännande och viktigt urbant rum.
Genom anläggande av Karlstadsstråket längs
Rudsvägen ökas betydelsen av platsen ytterligare.
Det som eftersträvas är ett urbant stadsrum
innehållande trafiklösning, torg, hållplatsläge för
Karlstadsstråket samt ny bebyggelse med verksamhetslokaler i gatuplan, inrymmande handel,
restauranger m m, som ramar in platsen.
Ny bebyggelse behöver tas fram med verksamhetslokaler i gatuplan där detta hjälper till att
stärka platsens urbanitet och kommersiella betydelse. Ovanpå lokaler kan bostäder byggas.
Det är möjligt att den södra parkeringen inte
kommer att finnas kvar vid utformandet av
Sundstatorg. I en särskild utredning om parkering inom programområdet ska undersökas
hur stort behovet att ersätta dessa platser är och
hur det i så fall ska ersättas. Grundprincipen är
att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt eget
parkeringsbehov inom fastigheten.

Ovan: Principskiss för utveckling av Sundstatorg

Det finns viktiga siktlinjer som behöver respekteras och försärkas i kommande planarbete - det historiska alléstråket
Rudsvägen vidare mot Gamla Stenbron behöver förtydligas liksom att siktstråk från Hagaborgsgatan mot Sundstatjärnet kan gå att tillskapa. Från Ringervägen är det viktigt att fonden vid Sundstatorg markeras, kanske med en högre
byggnad som ger stadga åt platsen.
Vid fortsatt planering är det viktigt att ett helhetsgrepp tas kring platsen och inte bara åt enskilda bebyggelsekvarter.
Detta förutsätter att samverkan sker mellan fastighetsägare/exploatörer och kommunen. Det finns ett antal möjliga
scenarier kring hur exploateringen kan genomföras, men viktigt är att bebyggelsen och platsen och dess funktioner
växer fram i ett helhetsperspektiv. Detta ställer höga krav på aktörer som ska medverka till att utveckla Sundstatorg.
Den bebyggelse som ska utvecklas behöver utformas med hänsyn till bl a vägtrafikbuller. Då hållbart resande och ev
förändringar i trafikföringen (via t ex LTF) kan göra att trafiksituationen kan bli mer förmånlig vid platsen i framtiden än idag kan bidra till bättre förutsättningar för att klara riktvärden för buller.
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Sammanfattning planförslag
•

Ett urbant rum med trafikplats, torg hållplatsläge Karlstadsstråket och ny bebyggelse ska skapas.

•

Högre bebyggelse beöms som lämplig i viss omfattning.

•

Markanvändning för bostads- och centrumändamål.

•

Parkering anordnas inom området alternativt inom BP-området (eller utanför planområdet).

•

Viktiga siktlinjer ska förstärkas.

•

Platsen behöver planeras med ett helhetsgrepp vilket ställer krav på samverkan.

•

Hänsyn behöver tas till intilliggande bebyggelse samt vägtrafikbuller.

5. Konsekvenser av planens genomförande
BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka miljön. Behovsbedömningen
är en analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver genomföras för en plan eller ej.
För en plan som innebär en betydande miljöpåverkan skall, enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) en miljöbedömningsprocess genomföras integrerat med detaljplanearbetet och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvändning och dess konsekvenser preliminärt inte medföra betydande
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 kap 34§ behöver därför inte upprättas. Programmets
konsekvenser beskrivs i programmet under detta kapitel.

SAMLAD BEDÖMNING
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap, miljökvalitetsnormerna enligt
5 kap och skydd av naturen enligt 7 kap i Miljöbalken.
Marken inom planområdet omfattas av riksintresse avseende ”Vänern med öar och strandområden” enligt 4 kap
(MB). Vissa större sammanhängande områden i landet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de samlade
natur- och kulturvärdena i området. Ett sådant område är Vänern med öar och strandområden. Inom detta ska enligt
miljöbalken turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Områden med geografiska hushållningsbestämmelser utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
E18, lokaliserad som minst ca 150 meter utanför planområdet, som utgör riksintresse för kommunikation påverkas
inte negativt.
Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande sjöar eller vattendrag. Om gällande detaljplaner ändras inom
hundra meter från Sundstatjärnet inträder strandskydd automatiskt och behöver hanteras i det planarbetet.

MILJÖKONSEKVENSER
Bedömning gentemot strategier
Miljökonsekvenserna har även bedömts utifrån de tre operativa strategier som följer med de sexton miljömålen. Mot
dessa prövas planförslaget och konsekvenserna beskrivs i hur strategin gynnas eller missgynnas.
Strategi 1 - effektivare energianvändning och transporter
Att förtäta ett centralt beläget stadsområde med bostäder och verksamheter ger mycket goda förutsättningar för hållbart resande och minskade motorfordonstransporter genom att underlaget för kollektivtrafik ökar, närheten till centrum via attraktiva gång- och cykelvägar och en attraktiv närmiljö. Det är resurseffektivt att expandera staden inom
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befintlig stadsstruktur och anslutning kan ske till storskaliga uppvärmningsalternativ som fjärrvärme. Ett genomförande av förslaget - efter kommande detaljplanering - förväntas inte innebära att miljökvalitetsnormerna överskrids
och planen kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålet. Sammantaget gynnas strategi 1.
Strategi 2 - giftfria och resurssnåla kretslopp
Inom området finns det kommuala VAD-nätet utbyggt. Det finns idag ledig kapacitet för spillvatten och dricksvatten
men brister i dagvattenledningsnätet. Vattenkvaliteten i Sundstatjärnet är relativt dålig varför en förbättring av denna
i kombination med kompensationstänk vid kommande detaljplanering avseende dagvattenfördröjning kan skapa
förutsättningar för att strategi 2 ska gynnas.
Strategi 3 - hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö
Att förtäta staden är utan tvekan resurseffektivt och borgar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det finns konflikter
mellan motstående intressen i det mindre perspektivet, men i det större perspektivet är det helt klart att föredra framför att glesa ut staden och ta mer mark i anspråk med en lägre exploateringsgrad. Tillkommande bebyggelsen kommer
att anslutas till befintliga tekniska system, bl.a. VA nät, elnät mm vilket innebär ett effektivt nyttjande av staden och
dess infrastruktur. Totalt sett bedöms därför konsekvenserna av detaljplanen inte vara betydande vad avser miljön,
hälsan och hushållningen med naturresurser. Totalt sett gynnas strategi 3

Miljökvalitetsnormer
MKN för vatten
Det fortsatta planarbetet behöver beakta inverkan på vattenkvaliteten i Sundstatjärnet vilket behöver utredas vidare.
Inom området finns också en översvämningsrisk vilket gör att det blir mer känsligt för vattenöverförda föroreningar
el dyl. Det är däremot inga enskilda avlopp, få områden med utfyllnader, begränsade områden med förorenad mark,
inga planerade större förändringar i vatten- eller strandområden samt ingen förekomst av skyddsvärda grundvattenförekomster eller särskilt känsliga recipienter.
Planen föreskriver ett ansvarsfullt hanterande av dagvatten där en ökad fördröjningseffekt ska tillskapas vid nyexploatering. En preliminär bedömning är att MKN för vatten inte kommer att överskridas.

MKN för luft
Programmet syftar till att utreda möjligheterna till förtätning inom området. De områden som närmast kan vara aktuella för komplettering av bebyggelse är antingen i parkmiljö (runt Sundstatjärnet) eller i anslutning till Rudsvägen,
vilken har en ur luftmiljösynpunkt fördelaktig gatubredd som gynnar urluftning av föroreningar (t ex kvävedioxid
och partiklar). En preliminär bedömning är att MKN för luft inte kommer att överskridas.

SOCIALA KONSEKVENSER
Genom att förtäta och utveckla områdets värden och kvaliteter kommer en ökad andel människor att bo, arbeta och
vistas inom området. Bättre fysiska kopplingar mellan området och omgivande bostäder och parken ökar det sociala
utbytet och minskar barriärerna. Det kommer att finnas människor i området under dygnets alla timmar vilket är positivt för det sociala livet och tryggheten. En god tillgänglighet till kollektivtrafik, närhet till rekreationsområde, skola,
handel och andra offentliga och kommersiella serviceinrättningar gör att attraktiviteten ökar inom området. Genom
att skapa tydliga kopplingar till parkmiljön och arbeta med trygghetsfrågan vid t ex utformning av parkeringsanläggningar ger mervärden för boende och besökare.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Att utveckla Sundsta är ett viktigt led i Karlstads kommuns arbete att uppnå visionen livskvalitet Karlstad 100 000.
Ett genomförande enligt programmets intentioner kommer inte långsiktigt att innebära några negativa ekonomiska
konsekvenser för den kommunala ekonomin även om det kommer innebära att behov av investeringar finns i bl a
dagvatten, vattenkvalitet, allmänna platser/torg. Att konsekvent arbeta för att öka attraktiviteten i staden ger kommunen goda förutsättningar att konkurrera om boende och arbetstillfällen i den regionala/nationella konkurrensen
om människor, och därmed också ökade skatteintäkter. Samhällsekonomiskt är det bra att bygga där det redan finns
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infrastruktur såsom vägar, gc-vägar och VA.

6. Genomförandefrågor
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetid för kommande detaljplaner bedöms i varje enskild planärende.

Huvudmannaskap
Kommunen är idag huvudman för allmän platsmark inom planområdet och bör vid kommande detaljplanering vara
så även fortsättningsvis.

Fastighetsplan
Om gällande fastighetsplaner finns inom planområdet bör vid framtida detaljplanering inom området dess aktualitet
bedömas och eventuellt bör fastighetsplanen/erna upphävas i samband med planändring.

Handläggning
Planprogrammet tas fram av Stadsbyggnadsförvaltningen vid Karlstads kommun, och godkänns av Stadsbyggnadsnämnden. Planprogrammet ska därefter ligga till grund för vidare detaljplaneläggning inom området.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Programmet upprättas under 2012.
Efter att föreliggande planprogram har godkännts kan planprocesser för detaljplan(er) för (del)områden inom programområdet påbörjas. För fastigheterna Svarvaren 12 och 14 finns positivt planbesked.
Några beslut om planläggning av övriga områden finns inte.

Markupplåtelse
Karlstads kommun, via teknik- och fastighetsnämnden, äger stora delar av marken där bostadsändamål pekas ut som
möjlig inom planområdet.
Marken kan komma att upplåtas via Teknik- och fastighetsförvaltningen för förvärv och byggnation, enligt gällande
regler för markupplåtelse.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m m
I kommande detaljplanering kan behov finnas av reglering av fastigheter, vilket får prövas inom ramen för respektive
plan. Hänsyn ska tas till befintliga servitut, gemensamhetsanläggningar, andra rättigheter samt ev behov av inlösen av
mark i kommande detaljplanering.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Som underlag till detta planprogram har två utredningar tagits fram
Rapport - provtagning av alar, 2012-10-22, Biologi och Växtskydd, Göteborg
Dagvattenutredning Sundsta, Modellering av dagvattenflöden, Sweco 2012-11-26
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Inom ramen för fortsatt detaljplanering inom området kan behov finnas av att ta fram olika typer av tekniska utredningar som planeringsunderlag för respektive plan. Sådana utredningar beställs och hanteras i samband med kommande detaljplanering.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen är upprättad av Stadsbyggnadskonsult Värmland genom Daniel Nordholm i samarbete med Kersstin Berg, Karlstads kommun.
I arbetsgruppen för planprogrammet har även följande tjänstemän deltagit.
Stina Granefeldt, Måns Hallén, Jonas Zetterberg, Ossman Sharif, Terese Myrin, Maria Görts, Stadsbyggnadsförvaltningen
Klara Jarstad, Ida Svensson, Anna Sjödin, Margareta Nilsson, Mikael Lundh, Jan Wennberg, Ingemar Johansson,
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Mats Bergström, Miljöförvaltningen
Ulf Mårtensson, Barn- och ungdomsförvaltningen
Ulrika Fahlstad, Kultur- och fritidsförvaltningen
Ola Åkesson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Karlstad 2012-12-07
Daniel Nordholm

Kerstin Berg

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Stadsbyggnadsarkitekt
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