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1. Inledning
BAKGRUND

En förfrågan från Konsum Värmland om att etablera en livsmedelsbutik mellan E18 och Mossgatan inom området
har inkommit till kommunen. Det finns också ett intresse för platsen mellan Nobelgymnasiet och dagvattendammen från Kultur- och fritidsförvaltningen. De vill se vidare på möjlgheten att anordna skejt-/aktivitetsområde bl a av
tillgänglighets- och trygghetsskäl. I samband med ombyggnation av Rudsrondellen finns nu en öppen grönyta där
Teknik- och fastighetsförvaltningen vill pröva användning för bostadsändamål.
Av den anledningen vill Stadsbyggnadsnämnden att området studeras ur ett mer övergripande perspektiv bl a avseende trafik, bostäder, dagvatten- och risk- och bullerhänseende.

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
Programmet ska pröva möjligheterna att förtäta området med ny bebyggelse för bostads- idrotts- och handelsändamål
samtidigt som trafiksituationen studeras i ett större sammanhang.
Nedan: Planområdets avgränsning.
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PLANDATA, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är beläget i stadsdelen Rud, och har kopplingar till E18 via Rudsmotet och Bergmotet och centrum
söderut via Östra infarten och vidare genom Sundsta. Planområdet omfattar knappt 7 ha.

HÖJDSYSTEM
Under planarbetets gång har Karlstad gått över till det nationella höjdsystemet RH2000. Alla nivåer som hänvisas till
i detta planprogram är angivna i det gamla, lokala höjdsystemet RH00 Karlstad. För att få rätt nivåer i förhållande till
RH2000 ska alla höjder i programmet ökas med 51 cm (507 mm).

2. Tidigare ställningstaganden
PLANUPPDRAG

Stadsbyggnadsnämnden uppdrog till Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta planprogram den 2012-12-12.
Planprogrammet ska därefter ligga till grund för kommade detaljplan(er).

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 2 detaljplaner. I grunden gäller stadsplanen för Rud från 1965 som låg till grund för
uppbyggnaden av stadsdelen Rud. I denna stadsplan återfinns också kyrkogården och en byggrätt för skola. Under
början av 1970-talet ändrades stadsplanen avseende byggrätten för skola, i samband med att Nobelgymnasiet skulle

Ovan: Förslag till ändring av stadsplanen för del av Rud
(Kv Emsen), fastställd 12 januari 1971.
T.v.: Förslag till stadsplan samt ändring av stadsplan för
Rudsområdet, södra delen. Upprättad 13 oktober 1964.
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uppföras. En anpassning av planen behövdes för att uppfylla de behov skolverksamheten då hade.

STRANDSKYDD
Inom området finns en dagvattendamm med varierande vattennivåer. Dammen omfattas inte av strandskyddsförordnande.

VISION OCH STRATEGISK PLAN
Kommunens vision, den strategiska planen samt värdegrunden utgör tillsammans kommunens styrmodell. Visionen - Livskvalitet Karlstad 100 000 - anger riktningen för kommunens 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:
• 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 del av Rud 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
Gällande naturvårdsprogram antogs av KF 1995. Under 2012 och 2013 pågår arbete med att ta fram ett nytt uppda-
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terat program. Inom planområdet finns ingen del som är utpekad i varken det gällande eller det nya naturvårdsprogrammet.

3. Förutsättningar och rekommendationer
HISTORIK

Rud utgjordes fram till en bra bit in på 1900-talet stadsnära landsbygd.
Rudsberget, Norra kyrkogården, landsvägen (sedermera E18) och dammen (avvattningsföretaget Rud - dammen -

1923
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1966
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PROGRAMHANDLING

Källa kartor ovan: www.karlstad.se

Svinbäckstjärnet - Kroppkärrssjön) är landskapselement med historisk anknytning. I anslutning till Rudsskolan ligger
Ruds gård, en timrad mangårdsbyggnad i en och en halv våning. Området planlades och bebyggdes i någon vidare
omfattning först från 1960-talet och framåt.

MARK OCH NATUR
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fasta eller andra fornlämningar inom planområdet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Om lämningar påträffas i gräv- schakt- och byggarbeten skall länsstyrelsen underrättas enligt kulturminneslagen.

Geotekniska förutsättningar
En geoteknisk undersökning har utförts i mars 2013 (Rapport - Karlstad, Rud 2:1 - Ny konsumbutik, Geoteknisk
undersökning avseende grundläggning, projekteringsunderlag, SWECO, 2013-04-24). Under fyllning med en
mäktighet från nära noll till ca 2,5 m består naturligt lagrad jord av finkorniga sediment som åtföljs av fast friktionsjord på berg. I den lokala kullen återfinns ca 5,0 m fyllning. I sedimentens övre del har organisk jord, gyttja och torv,
påträffats. Fyllningen utgörs huvudsakligen av halvfast lagrad grusig sandig silt med inslag av tegel, mulljord, block
och byggnadsrester. Sedimenten utgörs överst av lös till halvfast lerig silt med en mäktighet upp till ca 2,6 m. Silten
har i sin övre del torrskorpekaraktär. Enligt nu utförd provtagning förekommer organisk jord ned till ca 3,9 m djup
under markytan. Härunder återfinns lös mellansensitiv siltig lera. Lerans mäktighet uppgår enligt nu utförda sonderingar till ca 3,2 m à 6,6 m. Leran vilar på fast friktionsjord. Leran bedöms vara normalkonsoliderad för nuvarande
förhållanden. Utförda sonderingar har avslutats i fast friktionsjord med stopp mot sten, block eller förmodat berg på
ca 6,2 m till 11,2 m djup under markytan. Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersökningstillfället noterats på
ca 1,1 m till1,5 m djup under markytan motsvarande nivå ca +45,8 à +46,3. Stabiliserad grundvattenyta har noterats
i grundvattenrör på ca 1,1 m djup under markytan motsvarande nivå +45,8. Mätningen ska ses som en korttidsmätning och grundvattenytans läge ska förväntas variera med nederbördsmängd och årstid.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Planerad butiksbyggnad bedöms för ett sättningsfritt utförande erfordra djupgrundläggning med spetsbärande pålar.
Kontroll av stabilitet mot befintlig dagvattendamm visar på otillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott. För att
uppnå tillfredställande säkerhet med avseende på stabilitet erfordras att förstärkningsåtgärder utförs. Förslagsvis utförs
detta med en tryckbank som förläggs på nivå +45,50 med en krönbredd på ca 13 m. Slänter mot befintlig dagvattendamm ställs i lutning 1:4. En tryckbank kommer att minska tillgänglig volym i dagvattendammen varför dammen i
ett sådant scenario behöver utökas västerut/norrut.
Fortsatt planarbete behöver beakta behovet av förstärkningsåtgärder, vilket kan innebära att disponeringen av marken
behöver ses över. Även utbredningen av dagvattendammen behöver beaktas.

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).
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Behov av planbestämmelser avseende radon hanteras i kommande detaljplaner.

Förorenad mark
Det finns inom området ingen tidigare markanvändning som kan föranleda misstankar om förorenad mark.
Däremot är området öster om Nobelgymnasiet utfyllt i samband med byggnationen av E18. Med anledning av detta
har en utredning (PM - Miljöprovtagning inför ny Konsumbutik, SWECO, 2013-04-23) beställts av Konsum Värmland för att undersöka om det inom det tänkta området för handelsändamål finns några markföroreningar.
En översiktlig miljöprovtagning har genomförts på området öster om Nobelgymnasiet, söder om Blomsterlandet/Nokiagatan och norr om E18. Fältanalys och provtagning i lab har genomförts, och stämts av gentemot riktvärden för
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mindre känslig markanvändning.
Överlag har få indikationer påträffats som
kräver åtgärder eller fortsatt utredning. I två av
provpunkterna (SW1301 0-0,5 m och SW1303
0,5-1 m) uppmättes förhöjda halter av tyngre
petroleumprodukter. Dessa halter bedöms
överstiga MKM respektive KM. Sannolikt utgör
dessa halter enligt SWECO inte något stort
problem men bör beaktas vid schaktning, liksom
övriga syn- och luktintryck som kan indikera
föroreningar i jord.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
En kontinuerlig dialog mellan exploatör och
tillsynsmyndigheten föreslås kring hantering av
schaktmassor. Om ytterligare markföroreningar
Ovan: Punkter för provtagning, i förhållande till skiss på ny
påträffas under mark, -spräng, -schakt,- eller fyll- Konsumbutik.
nadsarbete ska tillsynsmyndighet kontaktas enligt
miljöbalken 10 kap11§.

Landskapsbild
Planområdet är flackt och karaktäriseras av gröna friytor och gaturum med ”gröna väggar” i form av trädplanteringar
och naturliga trädansamlingar/”skog”.
I området finns inga specifika utblickar eller landmärken, utan området har mer en ”böljande”, mjuk karaktär som
härrör från Mossgatans dragning i en kurva och den trädbevuxta höjden mot Blomsterlandet och Norra Kyrkogården.

Ovan: Flygbild över planområdet.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
De svepande former och riktningar som finns kan tas upp i fortsatt planering av bostadsområdet. Områdets gröna
och lummiga intryck bör bevaras och vidareutvecklas inom samtliga delar av planområdet genom bevarande av viktiga träd/stråk och anläggande av nya.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av stora gräsbeväxta friytor med inslag av lövträd, en dagvattendamm
samt en trädridå mot E18. Marken sluttar svagt mot sydväst med marknivåer mellan ca +46,5 och +47,5. I områdets
sydöstra del finns en kulle bestående av blandade jordmassor, block, byggnadsrester etc. Kullens högsta höjd är ca
+51.
Marken inom planområdet är anlagd med skötta gräsytor, gång- och cykelvägar och trädplanteringar (bl a från f d
Rudsrondellen) vilket ger ett öppet och grönt intryck.
De dokumenterade värden som finns är en rad av värdefulla träd utmed Nokiagatan (länsstyrelsens inventering av
värdefulla träd). Dessutom har dammen vissa värden för både groddjur, fåglar och växtlighet. Bland annat har rörhöna observerats i dammen.
En bottenfauna- samt en groddjursundersökning tas fram under tiden för samrådet av detta planprogram. Undersökningarna kommer att ge svar på eventuell förekomst av värdefull bottenfauna och förekomst av groddjur.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Marken kommer att behöva förändras i samband med exploatering av framför allt handel och bostäder.
Om åtgärder behöver vidtas som påverkar naturvärden, exempelvis en förändring av dammens utbredning behöver
naturvärden beaktas och åtgärder vidtas som minskar de negativa konsekvenserna. Resultatet från bottenfauna- samt
groddjursundersökningarna ska hanteras som planeringsunderlag för fortsatt planarbete.

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 en enkelsidig allé längs Nokiagatan. Alléer omfattas av generellt biotopskydd och ska vid
förändring föregås av en dispensprövning. Något övrigt biotopskydd finns inte inom planområdet.
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
Marken inom området används idag inte i någon betydande omfattning för lek och rekreation. Delar av marken öster
om Nobelgymnasiet och väster om dammen används i viss utsträckning för solbad under sommarhalvåret.
Utanför programområdet finns Rudsberget och Norra Kyrkogården som kan användas för promenader och vistelse.
Inom Ruds centrum finns Rudsleken som har funnits inom området sedan området tillkom i början av 70-talet. I
Rudsleken finns möjligheter för kostnadsfri lek-, spel-, idrotts- och viss djurverksamhet inom- och utomhus.
I övrigt finns mindre lekparker inom bostadsområdet, såväl som en större sammanhängande grönyta i mitten av
bostadsområdet Rud.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
I och med att delar av planområdet som idag utgörs av friytor föreslås kunna inrymma handel, är det viktigt att
friytor för nytillkommande bebyggelse och för pågående markanvändning kan säkerställas. Ett område för idrott och
rekreation föreslås därför inom planområdet. För nya bostäder är det viktigt att skapa någon form av friytor hörande
till bostäderna.
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VATTENOMRÅDEN
I området sydvästra del återfinns dagvattendamm med bottennivåer enligt utförd lodning kring ca +44,0 à +44,6.
Dagvattendammen samlar upp, fördröjer och leder dagvattnet från Rud vidare under E18 till Kroppkärrssjön. Vattenkvaliteten i recipienten Kroppkärrsjön är enligt Länsstyrelsernas databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
av god ekologisk och kemisk status.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Dammens ska finnas kvar inom området. Om behov finns av att ändra dammens utbredning ska volymen och funktionen säkerställas.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder, arbetsplatser och övrig bebyggelse
Inom området finns ingen bostadsbebyggelse.
Planområdet ligger i anslutning till stadsdelen Rud som planlades under 60-tatlet och uppfördes under 70-talet. Ruds
centrum i nordväst är ett tidstypiskt stadsdelscentrum inrymmande de för bostadsområdet nödvändiga servicefunktionerna. Bebyggelsen i Ruds centrum är huvudsakligen låg, mellan två till tre våningar men med högre inslag där
höjderna på husen anpassades till topografin. Rud inrymmer också en tidstypisk markplanering med stora, gröna gårdar, parkeringsplatser och en medveten placering av byggaderna som skapar gårdarna med ljusinsläpp och utblickar.
Utanför planområdet finns Nobelgymnasiet, Blomsterlandet och Norra Kyrkogården med krematoriet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Området har analyserats och skisser har tagits fram för nya bostäder vid den före detta Rudsrondellen. Det är möjligt att bebygga platsen med bostäder med olika placering och utformning. Platsens är belägen i en ”mellanzon” i
stadsdelen, där den karaktäristiska bostadsbebyggelsen och gårdsmiljön i Rud med sin stringenta planidé tillsammans
med Nobelgymnasiets och Norra kyrkogårdens solitärer lämnar denna yta mellan sig. Platsen som sådan har få egna
karaktäristika, förutom den runda formen som tidigare utgjorde cirkulationsplatsen. Platsens läge invid Mossgatans
sväng och Nokiagatans fond ger dock utrymme för någon form av markering av början av området.

Offentlig och kommersiell service
Inom planområdet finns ingen service.
Utanför planområdet finns idag barnomsorg, skolor, gymnasium och Ruds centrum med bland annat kyrka, livsmedelsbutik och vårdcentral.
Som underlag till planarbetet har en
utredning (Handelsutredning Karlstad Dagligvaruhandel vid Nokiagatan, Niras,
2010-11-24) tagits fram. Utredningen
syftar till att analysera konsekvenserna av
en nyetablering vid Bergmotet av en stor
dagligvarubutik om 3-4000 kvm, och en
mindre dagligvarubutik om ca 1000 kvm
samt båda etableringarna tillsammans. Det
planerade läget gör att handeln kan ta viss
del av ”vägens marknad” - kunder utanför
marknadsområdet men som handlar i kombination med genomresa. Avfarten från E18
kopplat till handelsområdet är dock något
avigt, vilket dämpar effekterna av det posiOvan: Befintliga dagligvarubutiker i Karlstad.
tiva skyltläget vid E18. Konsumtionsutvecklingen för handeln i stort under perioden 2008 - 2015 bedöms i utredningen, i förhållande till befolkningsutveckling
och nettoinpendling, vara god.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
Konsum Värmland har tecknat ett reservationsavtal med Karlstads kommun, och avser att uppföra en Coop Extrabutik om ca 3500 kvm. Utöver och i anslutning till denna etablering finns intresse från Konsum Värmlands sida av
etablering av apotek och snabbmatsrestaurang.

Tillgänglighet & trygghet
Planområdet är i stort väl tillgängligt för människor både till fots, cykel och bil. Att området är relativt platt 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.
Mark- och skogspartierna omkring Nobelgymnasiet och kyrkogården kan under vissa tidpunkter på dygnet upplevas som något otrygga. Nobelgymnasiet har momentant drabbats av stölder och skadegörelse vilket bland annat har
föranlett att en bom krävs för in- utpassage till skolområdet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid utformning av allmäna platser och torg ska tillgängligheten för alla människor beaktas. Genom att föreslå byggnation för handelsändamål på marken söder om Blomsterlandet och ett idrotts-/rekreationsområde öster om Nobelgymnasiet kommer fler människor att röra sig inom området.

GATOR & TRAFIK
Biltrafik
Inom och i anslutning till planområdet finns Mossgatan, Nokiagatan och E18. Hastigheten är begränsad till 50 kilometer/timme, förutom på E18 där
hastigheten är begränsad till 90 kilometer/timme.
En utredning (PM - Trafiktekniska konsekvenser avseende ny detaljplan för del av Rud, Karlstad, WSP,
April 2013) har tagits fram för att bedöma konsekvenserna av en förändrad markanvändning inom
och i anslutning till planområdet.
I nuläget är trafikflödena på gatorna i anslutning
till planområdet relativt låga och det föreligger inte
några kapacitetsproblem ens under de mest belastade
timmarna på morgonen och på eftermiddagen. Korsningar i närheten av planområdet har kapacitetsberäknats utifrån Karlstads kommuns mätningar 2010
och avser årsmedeldygnstrafik. Korsningen Nokiagatan/Mossgatan har en något smal sektion vilket
medför att större fordon har utrymmesproblem vid
möte i korsningen.
Inom ramen för trafikutredningen har trafikalstringen från de planerade bostäderna respektive
handelsytorna beräknats. I beräkningen har100 nya
lägenheter på ytan mellan Nokiagatan och Mossgatan, söder om befintlig bebyggelse, samt handel med
en verksamhetsyta på cirka 3 500 kvadratmeter strax
nordväst om där Mossgatan passerar under E18. 100
nya lägenheter bedöms inte rimligt att inrymma på
denna yta, men har ändå använts som beräkningsunderlag för att inte underskatta tillskottet av fordon i
genomförd beräkning.
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Trafikalstringen för de planerade lägenheterna antas till 5 fordonsrörelser per dygn vilket skulle innebära totalt 500
fordonsrörelser per dygn. För dagligvaruhandel har ett alstringstal motsvarande ungefär 360 fordonsrörelser per 1000
kvm verksamhetsyta och dygn använts. Detta ger en trafikalstring vid en full utbyggnad på cirka 1 300 fordonsrörelser per dygn. Fordonsrörelserna innefattar trafiken till och från de aktuella områdena. Totalt ger de båda planerade
områdena ett tillskott på cirka 1 800 fordon/dygn.
Planområdets relativt goda kollektivtrafiksförsörjning och väl utbyggda gång- och cykelnät kan medföra att den förväntade trafikalstringen kan bli något lägre.
Resultatet från beräkningarna visar att belastningsgraden för samtliga beräknade korsningar ligger under 0,5, vilket
innebär god standard. Framkomligheten anses vara god om belastningsgraden ligger under 0,8 (TRV publikation
2012:181 Övergripande krav för Vägar och gators utformning). Trafikalstringen till följd av planerad nyexploatering
har inga stora effekter på omgivande trafiksystem. Kapaciteten i analyserade befintliga korsningar kommer att vara
fortsatt god.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
I det fortsatta arbetet är det viktigt att trafiklösningarna inom planområdet blir bra, då det är många olika trafikanter
som ska samsas om vägar och ytor; boende, kunder, skolbarn, kyrkogårdsbesökare, bussresenärer, GC-trafikanter,
bilister, godstransporter etc. Vid utformningen av korsningspunkter bör stor hänsyn tas till trafiksäkerhet och framkomlighet både för oskyddade trafikanter och fordonstrafik.

Gång- och cykeltrafik
Karlstads kommun har fem huvudcykelstråk; röda,
gula, gröna, bruna och blå stråket, som binder ihop
stadens olika stadsdelar med centrum. Utöver dessa
finns ett antal primära och sekundära cykelvägar.
Totalt finns cirka 25 mil cykelvägar, både i och
utanför de centrala delarna av Karlstad.
Inom planområdet finns ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät. På nedanstående karta har befintliga
gång- och cykelvägar i anslutning till de planerade
nyetableringarna markerats. Gång- och cykelvägen
som går parallellt med E18 på den norra sidan
ingår i det primära cykelvägnätet. Gång- och
cykelvägen som går i nord-sydlig riktning mellan
Nobelgymnasiet och Rudsskolan ingår i ett av de
fem huvudstråken.
Rekommendationer för fortsatt planarbete

Ovan: Översikt av befintliga gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik inom närområdet.

Vid all fortsatt planläggning och projektering ska
kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät beaktas. Särskilt kopplingen mellan entrén till butiken vid handelsområdet och intilliggande gång- och cykelvägar behöver beaktas i syfte att stimulera och främja resande med cykel samt
gångtrafik till och från handelsområdet.
Ett aktivitetsområdet planeras öster om Nobelgymnasiet och i samband med att detta förverkligas vore det lämpligt
att binda ihop GC-banan längs Nokiagatan med den längs E18. Det går idag att röra sig i denna riktning, men på
kvartersmark. I samband med upprättande av detaljplan för aktivitets- /idrottsändamål bör en sådan gång- och cykelväg återigen bedömas och vid behov säkerställas i detaljplan som allmän platsmark.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken via stads- och regionalbuss är relativt väl utbyggt både avseende linjer och hållplatser, inom och i
anslutning till planområdet. Mossgatan trafikeras av linje 4 och Blönduosgatan (väster om Nobelgymnasiet) av linje
6. Hållplatsen vid Nobelgymnasiet används inte av buss i linjetrafik utan endast av skolbussar. Områdets läge i stadsstrukturen gör att det är väl tillgänglig via kollektivtrafiken för boende och arbetande för alla människor.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning och projektering ska kopplingar till befintligt hållplatser beaktas. Särskilt kopplingen
mellan entrén till butiken vid handelsområdet och intilliggande hållplatser behöver beaktas i syfte att stimulera och
främja och underlätta för kollektivt resande från handelsområdet.

Parkering
Inom planområdet finns idag inga parkeringsplatser. I gällande detaljplan för Nobelgymnasiet finns byggrätt för
parkeringsplatser öster om den östra infarten och söder om Mossgatan. Denna parkeringsplats har dock ej byggts. Det
finns i närheten av planområdet ett relativt stort utbud av bilparkeringsplatser.
•

Blomsterlandet ca 120 ppl

•

Norra kyrkogården ca 30 ppl

•

Nobelgymnasiet (västra delen) ca 65 ppl (personal)

•

Nobelgymnasiet (östra delen) ca 90-100 ppl (elev- och besöksparkering)

•

Bostadsområdet Rud - ca 90 ppl (markparkering) + ca 25 ppl (garageplatser) per ”gårdsenhet” (4 flerfamiljshus)

Nobelgymnasiet bedömer att behov finns för ytterligare parkeringsplatser - både för personalen och för eleverna.
Detta då skolan har länsintag på många av de yrkesförberedande utbildningarna och många elever kommer utifrån
Karlstad ifrån hela länet och därför i hög utsträckning färdas till skolan i bil.
Blomsterlandet har då och då varit i kontakt med Nobelgymnasiet då elever nyttjar deras parkeringsplats när skolans
egen parkering är full.
Cykelparkeringsplatser finns inom bostadsområdet Rud samt i viss utsträckning inom Nobelgymnasiets område.
Gällande parkeringsnorm är idag utanför Tingvallastaden 8-10 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter bruttoarea bruttoarea (BTA).
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.
I samband med fortsatt detaljplanering kommer ytterligare parkeringsplatser att anläggas inom området. Finns
möjligheter till samnyttjande bör detta eftersträvas. Markanvändning för idrottsändamål och skoländamål bör gå att
samordna men kanske även för handel och skoländamål.
Gällande parkeringsnorm gäller för ändrad markanvändning inom planområdet.

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. Bullersituationen i anslutning till
planerade bostäder bedöms relevant att utreda vidare.
Preliminära, översiktliga bullerberäkningar för ekvivalentbuller från E18 har genomförts av Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun som underlag till arbetet med planprogrammet. Resultaten visar på att dimensionerande
ekvivalent buller är från E18 (vilket sannolikt är betydligt högre än ekvivalentbullernivåer från trafiken längs Mossgatan/Nokiagatan) och förväntade dimensionerande maxbullernivåer bedöms komma från Mossgatan/Nokiagatan. De
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översiktliga beräkningar som gjorts har tagits fram för tre punkter vid tänkt område för bostäder, med olika mottagarhöjd (2-30 meter) samt med olika marktyp (hård/mjuk). Det översiktliga resultatet visar på ekvivalentnivåer mellan
55dB(A) och 63 dB(A).
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.
Det är viktigt att inom kvartersmark för bostadsändamål välja en lämplig utformning, placering och höjd på bebyggelsen så att bullersituationen kan hanteras.
När intresse finns för att exploatera markområdet för bostadsändamål och detaljplan ska upprättas, bör en mer detaljerad bullerutredning tas fram.

Översvämningsrisk
En utredning (Rapport - Dagvattenutredning Rud, SWECO, 2013-05-06) har tagits fram som planeringsunderlag
till programmet. Syftet med utredningen är dels att beräkna dagvattenflöden från planområdet innan och efter exploatering och dels att beskriva översvämningsutbredningen vid kraftiga regn.
Dagvattenflöden har beräknats vid modellens utlopp, söder om dammen. Flöden har beräknats innan och efter exploatering. Marken för de olika planerade markanvändningarna har givits olika avrinningskoefficienter (bostäder 0,5,
idrottsområde 0,8 och handelsområde 0,85). Koefficienternas siffror kan utläsas som procent hårdgjord mark där det
Nedan: 10-årsregn innan exploatering

Nedan: 10-årsregn efter exploatering

Nedan: 100-årsregn innan exploatering

Nedan: 100-årsregn efter exploatering

14 |

PROGRAMHANDLING

för handelsområdet innebär ca 85% hårdgjord mark).
Exploateringsförslaget innebär en ökad mängd hårdgjord yta, vilket innebär större dagvattenmängder. Dessa mängder
är dock näst intill försumbara i förhållande till helheten och omfattas vid både ett 10-årsregn och ett 100-årsregn före
och efter exploatering med en ökning av ca 100 l/s.
Innan exploatering 10-års regn: 2170 l/s

Efter exploatering 10-års regn: 2250 l/s

Innan exploatering 100-års regn: 2780 l/s

Efter exploatering 100-års regn: 2900 l/s

Vid ett 10-årsregn med 20% klimatfaktor berörs området vid den tänkta handelsetableringen och det tänkta idrottsområdet med översvämning av marken mellan 0-3 dm. Marken vid de planerade bostäderna berörs i princip inte alls.
Skillnaden mellan dagens förhållanden och efter en exploatering är enbart i områdets sydöstra del där diket mot E18
och delar av Mossgatan vid viadukten under E18 påverkas något.
Vid ett 100-årsregn ökar både utbredningen och konsekvenserna av marköversvämningar markant men skillnaden
mellan befintlig och exploaterad situation blir även här liten.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
För utveckling av framtida bebyggelse inom planområdet behöver hänsyn tas till översvämningsrisken genom medveten placering och höjdsättning av byggnader och mark.

Krematoriet
Nordost om planområdet finns ett krematorie, byggt 1936. Krematoriet är beläget som minst drygt 150 meter från
planområdet.Det finns vissa risker förknippade med krematorieverksamhetens förbränningsugn och de rökgaser som
därifrån släpps ut. Krematorier finns inte upptagna i Boverkets allmäna råd ”Bättre plats för arbete”. I samma råd
anges riktvärde för skyddsavstånd till mindre förbränningsanläggningar till 50-200 meter. Det högre värdet avser fastbränsleanläggningar med bränslelager och det lägre gas- och oljeeldade anläggningar. Med hänsyn till övriga faktorer
såsom buller, transporter, psykiska immissioner m m har skyddsavstånd för krematorier bedömts i tillståndsärenden
ligga inom intervallet 50-100 meter. (Källa: Naturvårdsverkets branschfakta gällande krematorieverksamhet, juni
2010)
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Krematoriet bedöms, med hänsyn till Naturvårdsverkets rekommendationer och avståndet mellan planområdets mark
för bostadsändamål, inte utgöra ett hinder för fortsatt planering.

Transporter av farligt gods
E18 är enligt nationella vägdatabasen (NVDB) en primär transportled för transporter av farligt gods. I Sverige beräknas i genomsnitt ca 3 % av den tunga trafiken transportera farligt gods. Det finns inga indikationer på att E18 skiljer
sig i detta hänseende från det övriga svenska vägnätet.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
I samband med planering av förändrad markanvändning i anslutning till transportleder med farligt gods ska risken
bedömas inom ramen för en planprocess. I föreliggande fall är det risken för avkörningsolyckor som bedöms som
störst för planområdet och där det planerade området för handel bedöms påverkas mest. Den tänkta byggnaden för
handelsändamål planeras som närmast omkring 40 meter från körbanan på E18. Butiksbyggnaden föreslås placeras
med baksidan och ett lastområde mot E18, ett området som inte inbjuder till stadigvarande vistelse.
Frågan om risker från E18, inom handelsområdet i första hand, ska utredas vidare inom ramen för fortsatt detaljplaneprocess.

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Spill- och dricksvatten
Vatten- och spillvattenledningsnätet är utbyggt och kapacitet finns för anslutning av fler bostäder och handel inom
området. Inom området finns ledningar i den sydvästra delen av den före detta rondellen. Punkter för ev anslutning
finns i Nokiagatan och i Mossgatan.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
Vid all fortsatt planläggning ska anslutning ske till kommunens ledningsnät. I samband med detaljplanering utreds
kapacitet.

Dagvatten
Dagvattenledningsnätet är utbyggt inom planområdet
i Nokiagatan samt från Nobelgymnasiet till dagvattendammen. En utredning har tagits fram (Rapport - Dagvattenutredning Rud, SWECO, 2013-05-06) som
påvisar att planområdet utgör den nedre, mottagande,
delen av ett större avrinningsområde som omfattar hela
Rud, och ryms huvudsakligen inom området innanför
Blönduosgatan, Horsensgatan, E18 och kyrkogården.
I anslutning till korsningen Nokiagatan/Mossgatan
finns ett antal större dagvattenledningar från området
beskrivet ovan, som avleder dagvattnet till dammen och
vidare söderut under E18, i en trumma med 2 meters
diameter,till Svinbäcksdammen och vidare till Kroppkärrssjön. Det är möjligt att flytta dagvattenledningarna
vid den f d rondellen, om behov finns av att utnyttja mer
mark för bostadsändamål.
Ny kunskap om förändrat klimat och förändrade
nederbördsmängder och tider har gett nya dimensioneringskrav för det framtida ledningsnätet. Dagvattensystemet ska i Karlstad dimensioneras för tioårsregn + 20%
klimatfaktor.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Dammen och trumman under E18 är viktiga i det övergripande systemet, och bedöms av SWECO ha kapacitet
för mottagande och bortförsel av dagvatten idag och
efter en exploatering. Den trånga sektorn i utredningen
Ovan: Översikt av avrinningsområde. Planområdet i
är dagvattenledningsnätet ”uppströms”, men även om
södra delen av bilden.
10-årsregnet med 20% klimatfaktor visar på vissa översvämningar inom Rud är detta inte en alarmerande situation.
Vid en expoatering av området är det viktigt att försöka minska andelen hårdgjorda ytor. Grundprincipen är att 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.
Ev oljeavskiljare placeras vid utlopp från parkeringsplatserna och handelstomten i samverkan med Miljöförvaltningen
och Teknik- och fastighetsförvaltningen.
En utökning av dammen mot sydväst kan dock behöva genomföras samtidigt som delar av befintlig damm mot nordost fylls ut, i syfte att skapa tillräckliga ytor för stabilisering av marken vid det planerade handelsområdet. Dagvattendammens volym behöver dock vara densamma som idag.

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt inom planområdet och bostadsområdet Rud samt Nobelgymnasiet är idag anslutna till
detta.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
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Förutsättningarna för att ansluta dagligvaruhandel och nya bostäder till fjärrvärmenätet ska undersökas i samband
med fortsatt planering och projektering.

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.
Rekommendationer för fortsatt planarbete
Det finns tillräcklig kapacitet 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 3. Förutsättningar och rekommendationer.
Nedan följer en redovisning av
delområdena inom planområdet.

HANDEL (H)
Marken är idag planlagd för
allmänt ändamål samt parkmark.
Konsum Värmland och Teknikoch fastighetsförvaltningen har
tecknat ett reservationsavtal för
uppförande av en ny dagligvarubutik (COOP Extra) om ca 3500
kvm BTA handelsyta varav ca 300 Ovan: Markanvändningskarta.
kvm kan utgöras av apotek och
restaurang. Byggnadens höjd bör hållas omkring 10 meter (totalhöjd) men skylt på taken (exponering mot E18) kan
prövas i fortsatt detaljplanering.
Föreslagen byggnation utlöser ett behov av parkeringsplatser vilket bedöms uppgå till ca 200 stycken men även
cykelparkeringsplatser på lätt tillgängliga platser behöver finnas. Ett förslag till disponering av tomten har arbetats
fram under planarbetet, i samverkan mellan Konsum Värmland, Teknik- och fastighetsförvaltningen och Stads-

Ovan: Skiss över föreslagen disposition av handelsområdet. Arkitekt: Klara Arkitektbyrå AB.
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byggnadsförvaltningen. Placeringen av byggnaden är gynnsam med hänsyn till inlastning, risker från E18 (med den
minst personintensiva verksamheten mot E18 - kan behöva utredas vidare) och disponering av bilparkeringsplatser.
Det finns dock förbättringspotential rörande gång- och cykelanslutning till butiken från det övergripande gång- och
cykelvägnätet där vägledande för fortsatt planarbete bör vara att förtydliga och förenkla för oskyddade trafikanter att
ta sig till och från handelsområdet.
Lasttrafiken (godstransporter) ska endast matas in till planområdet från Mossgatan norr om viadukten och ut från
området till Nokiagatan. Personbilar ska angöra handelsområdet från Mossgatan via en centralt placerad infart. I
nästa planskede ska utformning av gång- och cykelvägnätet (till och inom handelsområdet), anpassning av busshållplatser och korsningen Nokiagatan/Mossgatan studeras vidare.
Marken inom delar av området är förorenad och behöver hanteras i en fortsatt planprocess. Marken inom huvuddelen
av området är påverkad av översvämningsrisk vid framför allt 100-årsregn, men även 10-årsregn, vilket gör att grundläggning och höjdsättning av mark och färdigt golv behöver anpassas till dessa förutsättningar. Marken inom området
kommer sannolikt att behöva höjas i förhållande till dagens situation. Viktigt är höjningen och planeringen av tomten
och anslutningen mot områden runt omkring (gc-väg, gata) gör på ett hänsynsfullt sätt så att handelstomten upplevs
som en integrerad del av stadsdelen och inte onormalt ”upphöjd” ovanför intilliggande marknivåer.
Gränsen som redovisas i programhandlingen, mellan handelsområdet och idrotts- och rekreationsområdet, ska inte
ses som exakt utan fastställas i efterkommande detaljplaneskede. Detta då behov sannolikt finns för en justering av
dagvattendammens läge med hänsyn till dåliga grundläggningsförhållanden på den tänkta handelstomten. Om denna
belastas med parkering och byggnader kommer stöd behövas så att inte anläggningen ska ”glida ner” i dammen; stöd
i form av spont eller tryckbank. Om t ex stålspont välj bedöms dammens läge inte behöva påverkas avsevärt, men om
tryckbank väljs behöver dammen justeras till sin placering men fortsatt ha samma volym och fördröjningskapacitet.
Dagvatten från handelsområdet behöver fördröjas och ev renas via t ex oljeavskiljare. Om åtgärder för fördröjning av
dagvatten ska hanteras på annat sätt än fördröjning av dagvatten inom egen fastighet till nuvarande dagvattenflöde,
behöver frågan utredas vidare i fortsatt planarbete. Tänkbara åtgärder för hantering av dagvattnet kan vara:
Alt 1. Strypning av vägrummans kapacitet till nuvarande 100-årsflöde (2250 l/sec enl utredningen).
Alt 2. Utreda hur den ökade belastningen (+120 l/s) påverkar nedströms liggande omgivningar.
Sammanfattning planförslag
•

Handel, ca 3500 kvm, ca 10 meters byggnadshöjd, ca 200 ppl

•

Placering av byggnaden med ”ryggen” mot E18

•

Godstrafiken matas in från Mossgatan och ut till Nokiagatan

•

Personbilstrafiken matas in och ut från Mossgatan

•

Fortsatta studier av gång- och cykeltrafiken till och från butiken

•

Fortsatta studier av busshållplats och korsningen Nokiagatan/Mossgatan

•

Hänsyn till mötet mellan tomtmarken och intilliggande gång- och cykelvägar och gator.

•

Marken inom delar av området är förorenad. Frågan hanteras i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och
föreskrifter i fortsatt process.

•

Fortsatt utredning av hantering av dagvatten

•

Ev flytt av dagvattendammen in i idrotts- och rekreationsområdet

•

Ev utredning av risker från E18

•

Föreslagna förändringar kräver upprättande av detaljplan

BOSTÄDER (B)
Markområdet omfattar ca 9000 kvm och är idag planlagd som park- och gatumark. Området har tidigare inhyst
Rudsrondellen och formerna av denna kan fortfarande skönjas. Området är väl försörjt med gång- och cykelvägar och
kollektivtrafik och området utgör ”entré/port” till Rud från sydost.
Inom området föreslås markanvändning för bostadsändamål. Intilliggande bebyggelse för bostadsändamål är uppförd
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Ovan: Enkel analys av område för bostadsändamål.

i tre våningar med förhöjd sockelvåning och sadeltak. Ny bebyggelse föreslås harmoniera i skala med befintlig i mötet
dem emellan, med 3-4 våningar, men kan få en annan skala mot områdets sydöstra del, som är bostadsområdet Ruds
”skyltfönster” och entré från sydost och som också ligger i blickfånget från intilliggande gator i tre olika riktningar.
I planarbetet har olika principer för ny bebyggelse studerats:
•

Slutet byggnadssätt med olika gårdar (likt bebyggelsen på Rud) där solförhållanden, friytor och ”tysta sidor” eftersträvas. Detta kan ge möjligheter till tysta sidor för utevistelse, knyter på sätt och vis an till befintligt område,
även om det strukturellt ”hamnar utanför”.

Ovan: Skiss över ett tänkbart sätt att bebygga marken med ny bebyggelse med slutet byggnadssätt och punkthus. T.v. Översikt (de två inringade byggnaderna ligger inte inom område (B). T.v. Montage - Mossgatans förlängning mot söder. Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen.
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•

Punkthus, där även gårdar kan skapas, och gemensamma friytor i områdets mittre delar. Detta sätt skapar möjlighet till en högre exploateringsgrad, en öppen struktur och fina utblickar men är samtidigt ytkrävande i form av
parkeringsbehov samt bullerriktvärden kan vara svårt att klara.

•

Karaktärsbyggnad som tar utgångspunkt i platsens tidigare form som cirkulationsplats. En mer okonventionell
form, men som kan skapa attraktiva rum och fortsätta de svepande linjer inom området som tidigare har funnits
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samtidigt som ett tyst rum kan skapas i områdets centrala delar.
Det fortsatta planarbetet har fokuserats på en kombination med de två första principerna (slutet och punkthus) samt
ett karaktärsbyggnad med ”runda former”.

Ovan t.v.: EOS Bostadsrättsförening, Helsingborg.
Källa: Google maps Street view.

Ovan t.h. Tietgenkollegiet, Örestad, Köpenhamn.

Ovan: Skiss över ett tänkbart sätt att bebygga marken med ny bebyggelse med utgångspunkt i områdets cirkelform.

Att bygga en sluten gårdsstruktur med punkthus i fokalpunkten på tomten är en mer traditionell lösning. Det går
att med den principen bygga, mycket grovt räknat, ca 7 000 kvm varav ca hälften kan inrymmas i den lägre bebyggelsen och hälften i ett högre punkthus. Detta skulle ge ett parkeringsbehov på 56-70 ppl. Utformning och placering
av bebyggelsen i detta scenariot behöver särskilt ta hänsyn till buller från fordonstrafik, och främst E18. Det kan vara
svårt att särskilt för punkthuset klara de ekvivalenta nivåerna, men vidare studier i detaljplaneskedet får avgöra slutligt
val av utformning och placering.
En karaktärsbyggnad med runda former kan, med en våningshöjd varierande mellan två och fyra våningar grovt
räknat ge ca 5 000 kvm BTA, vilket skulle ge ett parkeringsbehov på 40-50 ppl. Innerdiametern (gårdsrummet)
blir mellan 40-50 meter vilket med upp till 4 våningar ger ett bra förhållande mellan höjd och bredd på gårdsrummet, och det ger förutsättningar för solinsläpp men också till rumsbildningar inom gårdsrummet. Inspiration har
inhämtats från bl a Eos Bostadsrättsförening i Helsingborg (HSB) och Tietgenkollegiet i Örestad, Köpenhamn. I det
senare exemplet är diametern på innergården mellan 65-70 meter men med en våningshöjd på sju våningar, vilket ger
samma ratio höjd-diameter som förslaget. En cirkelformad byggnad är en god grogrund för demokrati, gemenskap
och grannskap. Formen på detta byggnadssätt ger också goda förutsättningar att klara av riktvärden för buller.
Trafiken bör i första hand matas från Nokiagatan. Parkering föreslås lösas genom markparkering i första hand, och/
eller parkering i underjordiskt garage. Samordningsmöjligheter med parkeringen inom delar av Nobelgymnasiet kan
utredas vidare i fortsatt planarbetet, och är det praktiskt genomförbart och önskvärt för både exploatör och skola kan
det vara ett alternativ till framför allt underjordiskt garage.
Sammanfattning planförslag
•

Inom B föreslås markanvändning för bostadsändamål

•

Om slutet byggnadssätt med punkthus genomförs föreslås en höjd på ca 3-4 våningar samt en accentbyggnad på
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upp till 8 våningar om bullerfrågan kan lösas
•

Om karaktärsbyggnad med utgångspunkt i områdets cirkulära form genomförs föreslås en höjd på upp till ca 4
våningar

•

Hänsyn ska tas till buller från E18 och intilliggande gator

•

Trafiken matas från Nokiagatan

•

Parkeringsplatser ska tillskapas enligt gällande parkeringsnorm. Samordning med parkeringar vid Nobelgymnasiet kan utredas i fortsatt planarbete

•

Ev konflikt med befintliga dagvattenledningar hanteras inom ramen för fortsatt planering

•

Föreslagna förändringar kräver upprättande av detaljplan

IDROTTS- OCH REKREATIONSOMRÅDE / AKTIVITETSPARK (R)
Området är idag planlagt för parkmark och en midre del för allmänt ändamål. Kultur- och fritidsförvaltningen har
uttryckt ett önskemål och behov av fler aktivitetsytor för spontanidrott inom Rud, där sådana idag är underrepresenterade. De verksamheter som exempelvis kan tänkas vara intressanta är konstgräsplan för fotboll, squashplan (inglasad), BMX-cykelbana, hockey/inlinerink och skatepark, men även andra anläggningar kan diskuteras. Från Nobelgymnasiets sida lyfts även fotbolls- och basketplan fram som önskvärt. En utgångspunkt i diskussionen har varit ett
översiktligt ytbehov om ca 3000 kvm.
Markområdet (R) är ca en hektar stort, ej medräknat dagvattendammen. Dagvattendammen omfattar idag ca 6500
kvm. Om uppskattningsvis halva dammen behöver flyttas med hänsyn till ev behov av tryckbank ger detta att ca
6000 kvm återstår för idrotts- och rekreationsområde/aktivitetspark. Vid en eventuell flytt av dagvattendammen bör
övervägas att mervärdesskapande, tillgänglighetsökande åtgärder vidtas i samband med detta, som t ex gångstråk över
(delar av) dammen alternativt mellan ”öar” och fastland eller anläggande av t ex BMX-cykelbana integrerat med dam-

Ovan: Enkel analys av område för idrotts- och rekreation.
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men.
Området föreslås angöras via bil från Nokiagatan, samordnat med infarten till Nobelgymnasiet. Markanvändningen
idrotts- och rekreationsområde / aktivitetspark bedöms inte generera mycket tillkommande biltrafik, men det behov
som uppstår föreslås samordnas med Nobelgymnasiet inom skolfastigheten Emsen 1. Det kan då vara möjligt att
bygga två nya parkeringsplatser, allt efter behov, dels i norr mot Nokiagatan och dels i söder mellan byggnaden inrymmande bygg- och anläggningsprogrammet och nuvarande tillfartsväg till bl a mark- och plattsättningsprogrammet
i söder. Det kan då också vara möjligt att ordna upp transportlogistiken genom att renodla den parkeringsplats som
idag finns och särskilja parkeringsfunktionen där från in- ut- och genomfarter.
I samband med att området (R) utvecklas föreslås att en gång- och cykelförbindelse säkerställs i nord-sydlig riktning.
Sammanfattning planförslag
•

Trafik matas från Nokiagatan

•

Parkeringsplatser samordnas med Nobelgymnasiets behov

•

Ny gc-förbindelse utreds i fortsatt planarbete

•

Vid ev flytt av dagvattendamm - skapa mervärden och öka tillgängligheten

•

Föreslagna förändringar kräver upprättande av detaljplan

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.
E18, lokaliserad i anslutning till planområdet, som utgör riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.
Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande sjöar eller vattendrag.

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
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.
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Strategi 2 - giftfria och resurssnåla kretslopp
Inom området finns det kommuala VAD-nätet utbyggt. Det bedöms övergripande finnas ledig kapacitet för spillvatten och dricksvatten men brister i dagvattenledningsnätet. Vattenkvaliteten i recipienten är enligt VISS god avseende
både ekologisk och kemisk status. Sammantaget bedöms 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
Inom området finns en översvämningsrisk vilket gör att det blir mer känsligt för vattenöverförda föroreningar el dyl.
Det finns dock inga enskilda avlopp, få områden med utfyllnader/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 den befintliga dagvattendammen, som har kapacitet
för ytterligare bebyggelse, ska användas vid nyexploatering. Hårdgjorda ytor vid parkeringsplats för handel ska vid
behov förses med oljeavskiljare. 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. Det område som närmast kan vara aktuella för komplettering av bebyggelse är den f d Rudsrondellen. Området är beläget inom stadsstrukturen och är väl
försörjt med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Platsen är belägen i ett område med relativ öppenhet i bebyggelse och strukturen gynnar urluftning av föroreningar. Ett tillskott av bostäder skulle generera en ökning av biltrafiken men i en omfattning som inte bedöms medföra 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. Genom att handel och idrotts- och rekreationsområde kan etableras bidrar detta till att fler
människor rör sig i och vistas i området. Särskilt området för idrott och rekreation bedöms kunna bidra till framför
allt barn och ungdomars friskvård och hälsa och stimulera till ökad rörelse och sociala kontakter. Bättre fysiska kopplingar mellan gång- och cykelvägen parallellt med E18 och området norr därom ökar det sociala utbytet och minskar
barriärerna. Det kommer finnas mänsklig aktivitet i området under en längre tid av dygnet vilket är positivt för det
sociala livet och tryggheten.
Genom att ett handelsområde byggs kommer också en potentiell funktion som mötesplats att skapas i anslutning till
denna. Detta kommer att kunna påverka Ruds centrum, på ett annat sätt än endast avseende eventuell minskning
av handeln. Detta ställer högre krav på fastighetsägare och verksamhetsutövare inom Ruds centrum att arbeta för att
Ruds centrum fortfarande ska vara den naturliga mötesplatsen för området och bibehålla sin centrumfunktion.
En fortsatt 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.

HANDELSKONSEKVENSER
Planprogrammet föreslår ett område för handelsändamål inrymmande dagligvarubutik om ca 3500 kvm. Den handelsutredning som tagits fram som underlag till etableringen har utrett detta scenario. Det framgår av denna att det
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primära marknadsområdet för en butik i denna storlek
utgörs av Karlstad och Hammarö kommuner. Ca 90
% av omsättningen bedöms komma från det primära
marknadsområdet. Bedömd försäljning ca 150-200
Mkr/år vilket motsvarar mellan 5-7% av dagligvaruförsäljningen i Karlstad och Hammarö kommuner.
Konsekvenserna av en etablering innebär att befintliga
butiker sannolikt kommer att tappa i omsättning.
Befolkningsutvecklingen och konsumtionsutvecklingen Ovan: Tabellöversikt konsekvenser av etableringen.
generellt sett mellan de utredda åren 2008-2015 kan dock Källa: Handelsutredning Karlstad, Niras.
komma att mildra denna effekt (eller minska en annars
förväntad ökad omsättning och vinst).
Närbutiker (Ica Nära, Coop Nära m fl) bedöms i utredning påverkas marginellt (5% eller mindre) då de redan idag
är konkurrensutsatta av större etableringar och har sitt kundunderlag relativt konstant. Pekås bedöms känna av en ny
etablering mest av de utredda butikerna, men har samtidigt en lågprisprofil, goda resultat samt samma ägare som nu
också vill etablera en butik inom planområdet, vilket borgar för att bedömningen i handelsutredningen är att denna
butik kommer att klara konkurrensen. Detta kan dock till viss/stor del vara avhängigt om ägarskapet kvarstår. Butiker
i Norrstrand och övriga Karlstad bedöms känna av, men klara ny konkurrens.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Att utveckla området är ett led i Karlstads kommuns arbete att uppnå visionen livskvalitet Karlstad 100 000. Ett genomförande enligt programmets intentioner bedöms inte långsiktigt att innebära några negativa ekonomiska konsekvenser för den kommunala ekonomin. 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 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 vintern-våren 2013 och är föremål för samråd under sommaren 2013.
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Efter att föreliggande planprogram har godkännts kan planprocesser för detaljplan(er) för (del)områden inom programområdet påbörjas (efter att erforderliga beslut fattats).

Markupplåtelse
Karlstads kommun, via teknik- och fastighetsnämnden, äger marken där handels- bostads- och idrottsändamål pekas
ut som möjlig inom planområdet.
Ett reservationsavtal har tecknats mellan Teknik- och fastighetsförvaltningen och Konsum Värmland med syfte att
etablera en ny COOP Extra butik inom området. Exploatering av mark för bostadsändamål hanteras enligt gällande
regler för markupplåtelse.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m m
Efter kommande detaljplanering kan behov finnas av reglering av fastigheter för att möjliggöra ett genomförande av
planerna, vilket beaktas 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 fyra utredningar tagits fram
- Handelsutredning Karlstad - Dagligvaruhandel vid Nokiagatan, Niras, 2010-11-24
- PM - Trafiktekniska konsekvenser avseende ny detaljplan för del av Rud, Karlstad, WSP, April 2013
- Rapport - Karlstad, Rud 2:1 - Ny konsumbutik, Geoteknisk undersökning avseende grundläggning, projekteringsunderlag, SWECO, 2013-04-24
- Rapport - Dagvattenutredning Rud, SWECO, 2013-05-06
- PM - Miljöprovtagning inför ny Konsumbutik, SWECO, 2013-04-23
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 SBK Värmland genom Daniel Nordholm i samarbete med Jonas Zetterberg, Karlstads kommun.
I arbetsgruppen för planprogrammet har även följande tjänstemän deltagit.
Stina Granefeldt, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göran Romhed, Klara Jarstad, Ida Svensson, Jan Wennberg, Ingemar
Johansson, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Mats Bergström, Miljöförvaltningen, Lennart Fernström, Thomas
Martinsson, Karlstads - Hammarö Gymnasieförvaltning, Anders Holmquist, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Karlstad 2013-06-12
Jonas Zetterberg 					Daniel Nordholm		
Stadsbyggnadsarkitekt				Planeringsarkitekt FPR/MSA
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