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Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samråd kring planen ägde rum 
mellan den 27 mars-27 april 2017. 

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget 
som finns tillgängligt på kommunens hemsida, Samhällsbyggnadshuset och Biblioteket. 
Granskningstiden är minst två veckor. Planförslaget har varit utställt för granskning under 
tiden 19 oktober – 6 november 2017.

Antagande: Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 13 december 2017, § 15.

Överklagande: Efter planens antagande inkom fyra stycken överklaganden. Tre av överkla-
gandena avvisades och ett överklagande avslogs av Mark- och miljödomstolen 2018-06-20. 

Laga kraft: Detaljplaner vinner normalt laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om 
den inte överklagas. Då Mark- och miljödomstolens dom om avslag inte överklagades vann 
detaljplanen laga kraft den 12 juli 2018.
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PLANBESKRIVNING
Inledning

En planbeskrivning ska redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd och konsekvenser 
av dess genomförande. Även planens förutsättningar ska redovisas. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestäm-
melserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fem delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen och planprocessen.
• Tidigare ställningstaganden - redogör för hurvida planen överensstämmer med tidigare beslut eller 
ställningstaganden såsom t.ex. översiksplan och riksintressen.
• Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de planbestämmelser 
som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes). 
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
• Konsekvenser av planens genomförande –  beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av be-
hovsbedömningen. 

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)
•  Illustrationsplan
•  Samrådsredogörelse

Utredningar
• Kulturmiljöutredning för kvarteret Almen, Karlstad kommun, SBF, 2016
• Trafikbullerutredning för detaljplan. Stadshustomten Karlstad, Åkerlöf  Hallin Akustikkonsult, 

2017
• Antikvarisk konsekvensbedömning gällande förslag till detaljplan för Almen 21 i Karlstad, 

Karlstads kommun, 2017-10-13.

Plandata
Planområdet är beläget i centrala Karlstad och omfattar ca 4000 m2. Planen omfattar fastighetena 
Almen 21 och Almen 20. Planområdet avgränsas i söder av Drottninggatan och i väster av Pihl-
grensgatan. I öster möter planområdet Almentorget och i norr de två övriga fastighetena inom 
kvarteret Almen (Almen 15 och 19). 

Bakgrund
MSTWBG fastigheter AB har begärt planändring för fastigheten Almen 21 för ändrad 
markanvändning och möjlighet till om- och tillbyggnad. 

Byggnaden som tidigare varit i kommunal ägo och använts som stadshus regleras i gällande de-
taljplan som byggnad för allmänt ändamål, dvs kommunal eller statlig verksamhet. Detaljplanen 
behöver ändras för att möjliggöra användning för nya fastighetsägare.
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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att ändra markanvändningen och möjliggöra för tillbyggnad inom fastigheten Al-
men 21. 

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumändamål 
(dock ej handel) i samtliga våningsplan samt även kontor och utbildningslokaler i viss omfattning. 
Planen medger även bostäder från andra våningsplanen och uppåt. I en föreslagen ny byggnad mot 
Pihlgrensgatan medges bostäder även i bottenvåningen.

Befintlig byggnad inom planområdet har tidigare använts som stadshus (1962-2015) och har ett kul-
turhistoriskt värde. Angränsande fastigheter inom kvarteret Almen har mycket höga kulturhistoriska 
värden då bebyggelsen utgörs av äldre trähusbebyggelse som överlevde stadsbranden 1865.

Planen möjliggör för en ny fristående byggnad om fyra våningar och en påbyggnad om tre våningar 
på befintlig byggnad (f.d. Stadshuset). De föreslagna byggnadernas utformning är avvägda utifrån 
kulturmiljövärden och stadsbild. Planen innehåller utformningsbestämmelser med hög detaljerings-
grad vilket bedöms motiverat med anledning av de kulturhistoriska värdena.

Det före detta stadshuset har i detaljplanen försetts med rivningsförbud och bestämmelser som 
skyddar byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag. Skyddet avser bl a materialkvalitéer, 
entrépartiet och fönstersättning. 

30m20100

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-12-12

Skala 1: 1000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Planområdet
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Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Planområdet ligger i anslutning till ett riksintresseområde för kulturmiljövården (Riksintresse 
Karlstad stadskärna). Motiveringen till riksintresset är att det är en residensstad och stiftsstad som 
speglar stadsbyggandet kring 1800-talets mitt. Uttrycket för riksintresset är: ”Rutnätsstad med breda 
gator och stora torg präglad av den sista stora stadsplaneringen i 1600-talets stadsbyggnadstradition. 
Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med funktionen av förvaltningsstad 
runt de centrala stadsrummen och Klarälvens västra gren. Trähusbebyggelse utmed Älvgatan som 
överlevde branden 1865.” 

I kvarteret Almen är det främst byggnaderna som fanns innan branden 1865 som är viktigt att 
förhålla sig till. Detaljplanen har en påverkan på riksintresset, dock inte en betydande påverkan. 
Planförslagets konsekvenser bedöms vara förenliga med riksintresset. 

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Strategiska planen
Projektet förväntas bidra till att uppfylla kommunens strategiska mål om tillväxt och en attraktiv 
stad.

Planarbetsprogram
Detaljplanen har prioritet två i planarbetsprogrammet för 2016-2017. 

Stadsdelsvision för Tingvallastaden
Ett programarbete som omfattar hela centrala Karlstad (Stadsdelsvision för Tingvallastaden) pågår. 
Programmet sammanfattar större pågående projekt i centrum och pekar ut utvecklingsmöjligheter 
och viljeriktning. Att utveckla Almen 21 stämmer väl överens med programmets intentioner. 

I programmet lyfts vikten av stadskärnans roll för kommunens tillväxt, identitet och attraktivitet. 
Ur flera avseenden är det viktigt och önskvärt att ha en stark stadskärna med kapacitet att möta 
framtidens behov. Stadens handels-, kultur- och nöjesstråk ska på ett medvetet sätt utvidgas för att 
klara framtidens behov och för att stadskärnan ska kunna fortsätta fungera som en attraktiv han-
dels- och mötesplats i konkurrens med de externa köpcentrumen. De kulturhistoriska byggnaderna 
och miljöerna kan bidra till att ge staden en stark identitet, något som särskiljer just vår stad från 
andra städer.

Det är av stor vikt för Karlstads stadskärna att handelsstråket på Drottninggatan utvidgas. Stadshu-
sets omvandling är en viktig länk i denna utveckling. Projektet stämmer också överens med dialog-
arbetet Framtidens stad där mer vågad arkitektur i centrum tydligt efterfrågas. 
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Gällande detaljplan
För planområdet finns en gällande detaljplan från 1961. För den aktuella fastigheten anger planen 
”område för allmänt ändamål”, dvs. byggnader avsedda för statlig eller kommunal verksamhet. 
Detaljplanen är anpassad för ett genomförande av ett nytt stadshus. 

Befintliga äldre hus, som nu är byggnadsminnen, är betecknade med ett k i detaljplanen - reservat 
för kulturhistoriskt värdefull byggnad. De äldre husen omfattas inte av förslag till ny detaljplan 
vilket innebär att bestämmelserna i detaljplanen från 1961 fortatt gäller.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2016 (§19) att stadsbyggnadsförvaltningen får i upp-
drag att upprätta ny detaljplanen för fastigheten Almen 21 (då del av Almen 19). 

Gällande detaljplan.
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Förutsättningar och planförslag

Planområde och angränsande områden
Planområdet är beläget i kvarteret Almen, centralt i Tingvallastaden. Kvarteret Almen är en del av 
den kulturhistoriskt intressanta miljön kring Klarälvens södra strand. Byggnaden inom planområdet 
har tidigare används som stadshus (1962-2015) och bedöms i kommunens kulturmiljöprogram som 
särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Angränsande fastigheter inom kvarteret Almen har mycket höga kulturhistoriska värden då be-
byggelsen utgörs av äldre trähusbebyggelse som överlevde stadsbranden 1865. De äldre husen är 
byggnadsminnen, skyddade enligt kulturmiljölagen (KML), och är av betydelse för riksintresset 
Karlstads stadskärna (riksintresse för kulturmiljövården). 

Det före detta Stadshuset vänder sig mot Drottninggatan. Drottninggatan som längre öster ut är 
gågata är Karlstads centrala handelsstråk. På sikt kan gågatan och handelsstråket komma att ut-
vidgas fram till kvarteret Almen. Vidare väster ut på Drottninggatan ligger kvarteret Älgen och 
nuvarande busstation. Planer på att flytta busstationen till nya resecentrum finns, vilket möjliggör 
att utveckla kvarteret Älgen till nya stadskvarter.

Markanvändning
Marken är idag planlagd för allmänt ändamål, dvs kommunal eller statlig verksamhet och har sedan 
byggnaden stod färdig, 1962,  använts som stadshus. De kommunala funktionerna flyttades under 
2015 till det nya Samhällsbyggnadshuset. Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra använd-
ning för en ny fastighetsägare. 

Planförslag
I planförslaget föreslås en markanvändning för bostäder, kontor, centrumändamål och skola (hög-
skola/universitet/gymnasium) (B/B1, K, C1, S1). Centrumändamål är en bred användning som kan 
inrymma en rad kombinationer av service, samlingslokal, restaurang, café och andra verksamheter 
som med fördel lokaliseras centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Dock medges inte handel 
i planen. Planen ger möjlighet till utbildningslokaler för högskola/universitet/gymnasium. Planen 
tillåter i huvudsak bostadsändamål från det andra våningsplanet och uppåt, dvs ej i markplan. För 
den föreslagna nya byggnaden mot Pihlgrensgatan medges bostäder även i bottenvåningen. 
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Bebyggelse
Befintliga byggnader
Inom planområdet finns idag en byggnad, före detta Stadshuset. Byggnaden är i kommunens 
kulturmiljöprogram utpekad som en särskilt värdefull byggnad. Byggnaden är i gällande detaljplan 
planlagd för allmänt ändamål och saknar skydd mot förvanskning.

Byggnaden föreslås bevaras och förses med rivningsförbud (r1) och varsamhetsbestämmelse (k1). 
Byggnaden kan dock kompletteras med ytterligare våningsplan och takterrass. Taket och vinden får 
därmed rivas. Anpassning till nya verksamhetens behov ska i rimlig utsträckning ske med hänsyn 
till de kulturhistoriska värdena. Nya entréer är t.ex. möjliga att ta upp både mot Drottninggatan och 
mot gården, om det sker varsamt och med hänsyn till byggnadens arkitektoniska kvalitéer och ka-
raktärsdrag (f3). Nya entréer ska samstämma med Stadshusets övriga uttryck gällande t.ex. material 
och proportioner.

Följande karaktärsdrag ska bibehållas med utförande lika befintligt:
1. Fasadens disposition med långa fönsterrader samt dess materialkvaliteter med vitt tegel i ett rut-
mönster samt putsade partier under fönstren. Vinkelbyggnadens större fönster på gaveln markerar 
en annan funktion än i övriga huset.
2. Markeringen av entrépartiet med långt veckat skärmtak som även sträcker sig ut över de stora ca-
féfönstren för att markera en mer offentlig del av byggnaden. Den indragna entrén samt det svarta 
naturstenspartiet intill entrén och ovan skärmtaket. Stadshusskylten invid entrén. 
3. Exteriör utsmyckning i form av smidesstaket under fönster med färgade glasbitar i geometriska 
mönster, oftast på franska balkonger.

På bilden syns Stadshusets entréparti med veckat skärmtak och de långa fönsterbandet där tjänstemännen tidigare 
hade sina kontorsrum.
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Nya byggnader
Planförslag
Före detta Stadshuset föreslås byggas på med tre nya våningsplan. Byggnadens totala våningsantal 
uppgår då till sju våningar. Byggnadens höjd regleras, förutom med våningstal (IV), även med total-
höjd (+72,5) ovan nollplanet. Nollplanet vid Stadshuset är ca +48,2 (RH 2000). Påbyggnaden utfor-
mas som två volymer med ett större släpp emellan. Utrymmet mellan påbyggnaderna ska utformas 
som en takterrass (n1). (Se byggnad 2 och 3 på takplanen på nästa sida.)

På grund av de kulturhistoriska värdena och det centrala läget bedömer kommunen det motiverat 
att ställa relativt detaljerade krav på utformning. Påbyggnaderna förses med utformningsbestäm-
melser (f1, v1) på plankartan. Bestämmelsen syftar till att säkerställa en påbyggnad som tar hänsyn till 
och på ett bra sätt kompletterar stadshusets formstråk och materialkvalitéer. Bestämmelserna anger 
att påbyggnaden ska utföras med fasadmaterial av i huvudsak glas, trä och/eller metall. Påbyggna-
den ska ha ett stramt och konsekvent uttryck som anknyter till stadshusets upprepande fasaddis-
position. Inga utskjutande delar (>10 cm) får förekomma på påbyggnaden. Med utskjutande delar 
avses t.ex. balkonger, skärmtak och dylikt.

En ny, fristående byggnad föreslås inom planområdet. Byggnaden föreslås uppföras i fyra våningar 
(IV), placerad mot Pihlgrensgatan, mellan de befintliga husen i kvarteret Almen. (Se byggnad 1 på 
takplanen på nästa sida.) Totalhöjden begränsas till 62,5 meter ovan nollplanet (+62,5) vilket mot-
svarar fyra våningar.

Exempel på utformning av nya entréer. Illustration Arrhov Frick arkitektkontor.
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Byggnaden förses med utformningsbestämmeslen f2. Utformningsbestämmelsen (f2) anger att 
byggnaden ska utföras med fasadmaterial av i huvudsak glas, trä och/eller metall. Detta i syfte att 
samspela med  den föreslagna påbyggnaden och till viss del knyta an till både f.d Stadshuset och till  
den äldre bebyggelsen i kvarteret. Att använda naturliga material av hög kvalitet som håller över tid 
är också en viktig utgångspunkt vid förtätning i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Takplan med ny byggnad och påbyggnader markerade med gult och numrerade 1-3. Föreslagen takterass mellan 
påbyggnaderna är markerad med grönt. Arrhov Frick arkitektkontor. Bilden är bearbetad.

K A R L S TA D  S TA D S H U S

M S T W B G  F A S T I G H E T E R  A B

A R R H O V  F R I C K  A R K I T E K T K O N T O R

1 7. 1 0 . 1 2

TA K P L A N

S K A L A  1 : 5 0 0

1

2
3

Föreslagen fasadutformning byggnad 2 och 3 (på-
byggnad på Stadshuset). Fasader i huvudsak trä. 
Detaljer i koppar (eller motsvarande metall/legering). 
Rendering Arrhov Frick arkitektkontor.

Föreslagen fasadutformning byggnad 1. Fasader i huvud-
sak koppar (eller motsvarande metall/legering) och glas. 
Fotomontage Arrhov Frick arkitektkontor.
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Markens utformning

En omfattande upprustningen av intilliggande Almentorget och Älvgatan har nyligen genomförts. 
Långsiktiga planer finns på att knyta samman kvarteret Almen med Älvstråket och göra innergår-
den till en mer tillgänglig, publik, levande och attraktiv miljö. Detta avser i första hand fastigheten 
Almen 19 som ägs av kommunen. 

Planförslag
I planförslaget avses fastigheten Almen 21 vara en integrerad del av en öppen gemensam innergård. 
Behovet av avskärmning kan dock uppkomma varför möjligheten till plank och stängsel finns i 
planen. Krav på utformning kommer att ställas vid bygglov med anledning av de kulturhistoriska 
värdena (PBL kap 8 §13).

Den västra delen av innergården kommer att underbyggas med underjordisk parkering. Parkeringen 
ska då överbyggas med planterbart/körbart bjälklag (b1). Bjälklagshöjden (marken) ska ligga i nivå 
med omgivande markhöjd (ca +47,8 meter ovan nollplanet).

I den västra delen av innergården (ovan föreslaget garage) finns möjlighet att uppföra mindre kom-
plementbyggnader för t.ex avfallssortering, cykelparkering eller trädgårdsförråd. Komplementbygg-
naderna får ha en byggnadsarea om högst 25 m2 och en totalhöjd om högst 4 meter (korsmark)
Övriga delar av innergården får inte förses med byggnader (prickmark).

Innergårdens gestaltning har ett samband med stadshuset och har även den ett visst kulturhistoriskt 
värden, dock inte till den grad att utemiljön skyddas i plan. 

Kulturhistoriska värden
Det före detta stadshuset har ett kulturhistoriskt värde och är utpekat som särskilt värdefull i kom-
munens kulturmiljöprogram. Angränsande fastigheter inom kvarteret Almen har mycket höga kul-
turhistoriska värden då bebyggelsen utgörs av äldre trähusbebyggelse som överlevde stadsbranden 
1865. De äldre husen är byggnadsminnen och är av betydelse för Riksintresset Karlstads stadskärna 
(riksintresse för kulturmiljövården). Under planprocessen har ett kulturmiljöunderlag (Karlstad 
kommun, 2016) upprättats som sammanställer vilka kulturhistoriska värden och skydd som finns i 
kvarteret Almen. Underlaget ligger till grund för planens utformning och bestämmelser.

Nedan beskrivs kulturhistoriska värden och vilka anpassningar som gjorts i planförslaget och vilka 
skyddsbestämmelser som föreslås.

Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård (Karlstads stadskärna). Motiveringen till 
riksintresset är att det är en residensstad och stiftsstad som speglar stadsbyggandet kring 1800-talets 
mitt. Riksintresset innehåller fyra teman: 
• residensstaden
• stiftsstaden
• byggnader innan branden 1865
• uttryck för den nya stadsplanen med dess viktiga byggnader strax efter branden. 

I kvarteret Almen är det temat med byggnader innan branden 1865 som är viktigt att förhålla sig till 
eftersom det här finns en sammanhållen bebyggelse som klarade sig undan branden.

Riksintresset ska enligt miljöbalken 3 kap 6§ så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 



13

skada kulturmiljön. Förtätningar och nybyggnation är möjliga så länge det inte påtagligt skadar det 
kulturhistoriska värdet. 

I förslag till ny riksintressebeskrivning anges följande riktlinjer för bevarande av riksintresset: 
• Bevarande av kvarteren Almen, Gäddan, Laxen och Uddens områden av fritt placerad bebyg-

gelse samt intilliggande karaktärsskapande byggnader.
• Bevarande av karaktärsskapande och historiebärande äldre bebyggelse som har koppling till 

Karlstad som residensstad, stiftsstad, Karlstad före branden och stadsplanen 1865.
• Nybyggnationer och förändringar vid renovering ska anpassas i höjd, placering och utformning 

till värdebärande byggnader, kvartersindelning och gatusträckningar. Tillägg ska anpassas så att 
de inte förvanskar riksintresset i sin helhet.

För nybyggnation och tillbyggnad inom fastigheten Almen 21 bedöms följande aspekter vara nöd-
vändiga att studera:
•  Höjder i förhållande till de äldre byggnaderna samt stadsbilden sett mot Älvgatan med den 

sammanhållna äldre miljön.
• Kvartersstrukturens öppenhet.

Det brunstreckade området visar dagens utbredning av riksintresset. Den mörkblå linjen visar den nya föreslagna 
avgränsningen. De mörkgröna byggnaderna är byggda innan branden 1865.
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Den äldre trähusbebyggelse inom kvarteret Almen. 

Planförslag
Föreslagna tillbyggnader har brutits ner i flera volymer och placerats fristående i syfte att anpassas 
till den öppna kvarterstrukturen. 

Gällande byggnadshöjder har vyer från den norra sidan av älvgrenen särskilt studeras och bebyggel-
sen anpassats för att inte upplevas dominerande i stadsbilden. 

Utöver placering och höjder reglerar detaljplanen utformning. Detta i syfte att påbyggnaden och 
den nya byggnaden ska knyta an till Stadshuset och, till viss del, den äldre bebyggelsen i fråga om 
t.ex. materialval. Den nya bebyggelsen avses samtidigt utgöra nutida tillskott i den äldre miljön, 
vilket bestämmelserna ger möjlighet till.

Den äldre trähusbebyggelse sedd från den norra sidan älven.
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Vy från Klara, på motsatt sida älven från kvarteret Almen. Fotomontage, Arrhov Frick Arkitektbyrå.

Vy från Västra bron. Fotomontage, Arrhov Frick Arkitektbyrå. Bilden är beskuren.
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Fornlämningsområde
Kvarteret Almen ligger inom ett stort fornlämningsområde. Fornlämningsområden är skyddade 
enligt kulturmiljölagen (KML 2:9) och får inte skadas eller ändras. För alla markarbeten inom 
fornlämningsområdet behöver man söka ett förhandsbesked hos länsstyrelsen som svarar på om en 
arkeologisk utgrävning behövs. 

Byggnadsminnen
Inom kvarteret Almen är alla byggnader, utom före detta Stadshuset, sedan 1966 skyddade som 
byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagens 3:e kapitel. Även innergårdar och tomtmark i anslutning 
till byggnaderna ingår i skyddet. Detaljplaneområdet gränsar mot byggnadsminnenas skyddsom-
råden Skyddet gäller enbart innanför gränsen. Det aktuella planområdet ligger utanför gräns för 
byggnadsminne. Inför de byggnadsarbeten som planen föranleder måste det säkerställas att inga 
byggnadsminnen kommer till skada, t.ex. genom vibrationer under byggtiden. Att skyddsföreskrif-
ter för byggnadsminnen följs bevakas vidare av länsstyrelsen.

Karlstads kulturmiljöprogram
Värdefull byggnad
Före detta Stadshuset är utpekat i Karlstads kulturmiljöprogram som en särskilt värdefull byggnad. 
Enligt plan- och bygglagens 8 kap 13§ får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. En för-
vanskning är när karaktärsskapande egenskaper eller det som är värdefullt går förlorat. Det betyder 
alltså inte att en särskilt värdefull byggnad inte kan förändras.

I det kulturmiljöunderlag (Karlstad kommun, 2016) som tagits fram i samband med denna detalj-
plan har stadshusets karaktärsdrag specificerats. Följande bedöms vara viktiga karaktärsdrag:

1. Markeringen av entrépartiet med långt veckat skärmtak som även sträcker sig ut över de stora ca-
féfönstren för att markera en mer offentlig del av byggnaden. Den indragna entrén samt det svarta 
naturstenspartiet intill entrén. Entrén mot gården har liknande karaktärsdrag och har även den viss 
betydelse.

2. Huskropparnas relation till varandra. Hur byggnaden är förskjuten både på långsidan samt på 
västra gaveln samt den vinkelställda lägre byggnaden mot gården. Det ger byggnaden ett lättare ut-
tryck och är typiskt för 1960-talets arkitektur.

3. De olika delarnas funktioner med tjänstemännens kontorsrum i längorna och sammanträdes-
rummen för nämnderna i vinkelbyggnaden mot gården speglar stadshusets olika funktioner och är 
därför båda lika viktiga. Vinkelbyggnadens större fönster på gaveln markerar en annan funktion.

4. Fasadens disposition med långa fönsterrader samt dess materialkvaliteter med vitt tegel i ett rut-
mönster samt putsade partier under fönstren.

5. Utsmyckning i form av smidesstaket under fönster med färgade glasbitar i geometriska mönster, 
oftast på franska balkonger tex på den östra gaveln samt på caféets norra sida. En del av den arki-
tektoniska utformningen är även de fönster som följer takets lutning på gavlar.

I kulturmiljöunderlaget anges följande punkter att tänka på:
• Vid ändringar av före detta stadshuset skall byggnadens karaktärsdrag enligt ovan finnas kvar 

och material ska hanteras varsamt. Beskrivningen av karaktärsdrag kan användas för att utforma 
varsamhetsbestämmelser (k) i detaljplanen.

• Före detta stadshuset bedöms vara en särskilt värdefull byggnad och bör därför få skyddsbe-
stämmelser (q) och rivningsförbud (r) i detaljplanen.
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Planförslag
Plankartan har försetts med varsamhetsbestämmelse k1 som anger att byggnaden (f.d Stadshuset) 
är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8 kap 13§. Byggnadens värdefulla karaktärsdrag ska bibehål-
las avseende proportioner, indelning, materialval och färgsättning.. Bestämmelsen hänsvisar till de 
karaktärsdrag som beskrivs på sid 9 (grå ruta).

Byggnaden är också försedd med rivingsförbud (r1). Vinden och taket får dock rivas vid påbyggnad 
eller vid anläggande av takterrass. Nya entréer är t.ex. möjliga att ta upp men ska ske varsamt och 
med hänsyn till byggnadens arkitektoniska kvalitéer och karaktärsdrag (f3). 

Utformning på påbyggnader regleras med hänsyn till Stadshusets arkitektoniska och kulturhistoriska 
värden. Se beskrivning av bestämmelserna f1 och v1 under rubriken Bebyggelse - Nya byggnader 
(sid 10). 

Värdefull miljö
Kvarteret Almen ligger inom en värdefull miljö med namnet Det gamla Karlstad, som pekats ut 
i Karlstads kulturmiljöprogram. Miljön har höga kulturhistoriska värden eftersom den innehåller 
flera byggnader som klarade sig från branden 1865. Byggnadernas placering ger en upplevelse av 
hur gaturummet mot älven tedde sig före 1865. Området är en viktig del av stadsbilden och upplevs 
även från Residenstorget och motsatta sidan av älven. De gamla husen längs med Älvgatan betrak-
tas av både Karlstadsbor och besökare som det historiska Karlstad och är en viktig del av Karlstads 
identitet. Stadsbilden mot Älvgatan samt hur eventuella nybyggnationer påverkar stadsbilden sedd 
mot Älvgatan är därför viktiga att studera.

Almentorget i sig bedöms inte vara kulturhistoriskt känslig förutom förstås hänsynen till de histo-
riska byggnaderna som omgärdar den.

Pihlgrensgatan väster om kvarteret Almen ligger även den inom den utpekade miljön. Den kantas 
av kulturhistoriska byggnader, men miljön upplevs mer urban och bedömningen är att den åtmins-
tone i partiet närmast Drottninggatan klarar större förändringar än bebyggelsen mot Älvgatan.

Drottninggatan har en modernare och mer storskalig prägel. Före detta Stadshuset ligger mittemot 
tre skivhus med ca sju våningar vardera. 

Planförslag
Se avsnittet Kulturhistoriska värden - Riksintresse för kulturmiljövård - planförslag.

Stadsbild
Planområdet ligger inom kvarteret Almen som tillsammans med de två intilliggande kvarteren 
Laxen och Gäddan och kvarteret Udden utgör de enda kvarvarande kvarter som överlevde branden 
1865. De äldre kvarteren skiljer sig i bebyggelsemönstret från övriga kvarter i centrum. Bebyggelsen 
är lägre men även mer fritt placerade än i kvarteren uppförda efter branden. Det före detta Stads-
huset, uppfört 1961, vänder sig mot Drottninggatan, som är mindre känslig miljö och har en mer 
storskalig karaktär. Bebyggelsestrukturen i övriga delar av Tingvallastaden består av slutna kvarter 
med byggnader i en femvåningsskala. Det intilliggande kvarteret Trätälja har en avvikande struk-
turm med lamellhus i sju våningar. Inslag av andra, högre, byggnadsdelar finns i närområdet.

Stadsbyggnadsförvaltningens riktlinjer anger att byggnadsskalan i centrum ska hållas jämn. Undan-
tag kan göras om platsen och/eller byggnadens innehåll motiverar det.
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Planförslag
Strukturen i denna del av Tingvallastaden är avvikande både i placering men även i höjd (1-7 vån). 
Detta möjliggör för en variation av byggnadshöjder. Stadshusets påbyggnad kommer avvika från 
den femvåningsskala som generellt råder på Drottninggatan. Påbyggnaden kommer, att i höjd, 
motsvara höjden på lamellhusen på motstående sidan av Drottninggatan. En högre bebyggelse kan 
också väntas i det närliggande kvarteret Älgen.

De föreslagna tillbyggnaderna vänder sig främst mot den mindre känsliga miljön på Drottningga-
tan. Mot den äldre bebyggelsen längs Pihlgrensgatan förslås skalan trappas ner och en ny byggnad i 
fyra våningar föreslås. 

Den nya bebyggelsen föreslås få en modern och kontrasterande gestaltning. De nya byggnaderna 
och påbyggnaderna blir en ny årsring i stadsbilden och bedöms kunna samspela med befintliga hus 
på ett intressant sätt. 

Föreslagen påbyggnad på f.d Stadshuset sedd från Drottninggatan. Fotomontage Arrhov Frick arkitektkontor. 
Bilden är beskuren.
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Elevation mot väster (Pihlgrensgatan). Föreslagen bebyggelses höjd i förhållande till befintlig bebyggelse redovisas.  
Elevation Arrhov Frick arkitektkontor. Bilden är bearbetad.

Elevation mot söder (Drottninggatan). Föreslagen bebyggelses höjd i förhållande till befintlig bebyggelse redovisas.  
Elevation Arrhov Frick arkitektkontor. Bilden är bearbetad.
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Grönytor och växtlighet
Inom fastighet finns grönytor i en begränsad omfattning. Stora delar av innergården underbyggs 
med underjordisk parkering vilket begränsar möjligheten för t.ex. trädplantering. Parkeringen ska 
dock överbyggas av planterbart bjälklag (b1). För att säkerställa möjligheten till en godtagbar utemil-
jö för boende har plankartan försetts med bestämmelsen (n2). Bestämmelsen anger att om bostäder 
uppförs ska minst 250 m2 av den västra delen av innergården iordningställas som bostadsgård. Dvs 
yta för lek/vistelse som i huvudsak är avsedd för de boende. Inom ytan kan t.ex. en uteplats och/
eller en mindre lekplats iordningställas.

Del av huvudbyggnadens tak ska iordningställas som takterrass (n1). 

I planområdets norra del, intill fastigheten Almen 15, finns en trädrad med ett visst värde som avses 
bevaras. Trädraden omfattas inte av det allmänna biotopskyddet. Trädraden bedöms heller inte vara 
av ett sådant värde att den bör skyddas i plan. 

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Gångavstånd till Stora torget är ca 500 meter och till centralstationen ca 400 meter. Busshållplats 
finns längs Drottninggatan i höjd med kvarteret. I intilliggande kvarteret ligger regionbussarnas 
bussterminal med stor trafik av regionbussar. Busstationen planeras att flyttas till det nya rese-
centrumet vid centralstationen inom ca 5 år. Busshållplatsen för lokaltrafiken avses då flyttas till 
Järnvägsgatan, ett kvarter bort.

Gång- och cykeltrafik
Kvarteret omges av stadsgator. Älvgatan norr om kvarteret används mycket för cykeltrafik och är 
kopplat till det övergripande cykelnätet. 

Biltrafik och gatumiljö
Kvarteret omges mot söder och väster av traditionella stadsgator med körbana och trottoar. Drott-
ninggatan har mer frekvent trafik (ca 3000 fordon ÅDT enligt mätning hösten 2016) med ett stort 
inslag av bussar (tung trafik ca 30% varav merparten är bussar). Vid ett genomförande av ett nytt 
resecentrum kommer huvuddelen av busstrafiken flytta från Drottninggatan och trafikflödet där-
med minska. En uppskattning är att efter busstationens flytt kommer trafikmängden minska till ca 
2300 fordon (varav ca 10 % är tung trafik). 

Pihlgrensgatan i väster är betydligt mindre trafikerad (ÅDT ca 500). 

Mot väster gränsar planområdet mot Almentorget där varutransporter till fastigheten Björnen 15 
sker. 

Planförslag
Tillfart till fastigheten sker från Pihlgrensgatan i väster. Mellan stadshuset och det nya trevåningshu-
set föreslås tillfart via ramp ner till garage ske. Norr om trevåningshuset förslås angöring till handi-
kappparkering och tillfart till fastigheten Almen 19. Fastigheten Almen 21 är belastad med servitut 
för tillfart till fastigheten Almen 19. Servitutet föreslås flyttas till detta läge i direkt anslutning till 
fastighetsgräns i norr istället för dagens läge något söder ut.
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Parkering
Bil
Parkering ska anordnas i enlighet med gällande parkeringsnorm. För bostäder där lägenheterna är 
större än 40 m2 gäller att 7 bilplatser per 1000 m2 ska finnas. För lägenheter mindre är 40 m2 gäller 3 
bilplatser per 1000 m2. Även för kontor ska 3 platser per 1000 m2 finnas. Restauranger, universitets-
lokaler, vårdcentral och andra möjliga funktioner innefattas inte av parkeringsnormen. Parkerings-
behovet avgörs då istället från fall till fall. 

Karlstads parkeringsnorm ger utrymme att för en viss flexibilitet med möjlighet till reduktion av 
parkeringsnormens krav om åtgärder för att minska bilbehovet genomförs. För att få möjlighet 
till sänkt parkeringstal krävs det att en Grön resplan, som motiverar en sänkning av parkeringsta-
len, tas fram. Ansvaret för att ta fram en Grön resplan som beskriver de lokala förhållandena eller 
de åtgärder som ska genomföras åligger fastighetsägaren eller exploatören. Fastightesägaren eller 
exploatören presenterar resplanen för kommunen. Kommunen fattar sedan beslut om och i vilken 
omfattning parkeringstalen kan sänkas till följd av resplanens innehåll.

Planförslag
Parkering löses till största delen i garage (b1) som enligt förslaget utförs i ett plan med plats för ca 
40 bilplatser. Angöring till garaget sker via en ramp från Pihlgrensgatan i väster. Access till bostäder 
och kontor sker från garaget via en korridor till trapphus och hiss. För att uppnå det uppskattade 
behovet av parkeingsplatser finns även möjlighet att nyttja gårdsytan till ca 12 parkeringsplatser. 
Även handikapparkering och angöring i nära anslutning till en ny entré kan anordnas på innergår-
den. 

Den uppskattade boytan som planförslaget innebär är ca 3765 m2. Gällande parkeringsnorm inne-
bär ett behov på 26 boendeparkeringsplatser (beräknat 7 platser/1000 m2).

Den uppskattade ytan för lokaler är 8700 m2. Lokalerna kan i det här fallet innehålla en rad olika 
användningar såsom kontor, restaurang, undervisningslokal, mindre vårdcentral m.m. Huvuddelen 
förväntas dock användas som kontor. Med anledning av övriga lokalers förväntade begränsade 
omfattning, det centrala läget och omgivande gators möjlighet till kantstensparkering och närhet till 
parkeringshus etc bedöms det lämpligt att använda gällande parkeringstal för kontor för samtliga 
lokaler. Gällande parkeringsnorm för kontor innebär ett behov på 26 parkeringsplatser (beräknat 3 
platser/1000 m2).

Det totala behovet beräknas till 52 platser. I förslaget redovisas en lösning med ca 40 platser i 
garage och ytterligare 12 markparkeringsplatser på innergården. Parkering kan därmed lösas, utan 
att grön resplan och reduktion av parkeringsnormens tillämpas. I kommande skeden kan det vara 
möjligt arbeta med en Grön resplan och minska behovet av parkeringsplatser.

Cykel
Även cykelparkering ska anordnas i enlighet med gällande parkeringsnorm. För bostäder större är 
40 m2 gäller att plats för 30 cyklar per 1000 m2 ska finnas. För lägenheter mindre är 40 m2 gäller att 
35 cyklar per 1000 m2 ska finnas. 

Planen öppnar för lokaler med en bred användning. Huvuddelen förväntas dock användas som 
kontor. För kontor gäller att plats för 25 cyklar per 1000 m2 ska finnas. Andra möjliga funktioner 
såsom restaurang, universitetslokal, vårdcentral etc. innefattas inte av parkeringsnormen. Parkerings-
behovet avgörs då istället från fall till fall. Det centrala läget innebär en relativt stor andel cyklister 
varför samma tal som för kontor kan vara lämplig att använda. 
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För att cykelparkeringarna ska vara godkända gäller följande: Cykelparkeringsplatser i markplan ska 
alltid vara placerade närmare entrén än vad bilparkeringarna är. För bostäder ska minst hälften av 
platserna ska vara väderskyddade och minst hälften av platserna i nära anslutning till entrén och i 
markplan. För verksamheter ska minst hälften av platserna vara väderskyddade och samtliga ska 
vara i markplan och nära entrén. För både bostäder och verksamheter ska minst 5 % av platserna 
medge möjlighet till parkering för lådcyklar, cykelvagnar mm. Möjlighet till laddning av el-cyklar bör 
också ges.

Planförslag
Cykelparkering planeras inom fastigheten i nära anslutning till entréerna, på gården och i väderskyd-
dat källarplan.

Den uppskattade boytan som planförslaget innebär är ca 3765 m2. Gällande parkeringsnorm inne-
bär ett behov på 113 cykelplatser (beräknat 30 platser/1000 m2)

Den uppskattade ytan för lokaler är 8700 m2. För samliga lokaler har parkeringsnorm för kontor 
använts. Gällande parkeringsnorm för kontor innebär ett behov på 217 cykelplatser (beräknat 25 
platser/1000 m2).

I förslaget redovisas ca 120 cykelplatser i markplan och övriga ca 210 platser i källarplan.

Geotekniska förhållanden
En äldre geoteknisk utredning finns som anger att marken består av älvsediment, grovsilt och fin 
sand. Grundläggningsförhållandena måste utredas vidare inför byggnation.

Vid byggnation av underjordiskt garage kan de geohydrologiska förhållandena komma att påverkas. 
Detta behöver utredas vidare inför byggnation.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger innanför kommunens allmänna verksamhetsområde för VA. Fastigheten har 
idag befintlig VA-anslutning för vatten, spillvatten och dagvatten från Drottninggatan.

Om byggnader förses med källare ska spillvatten pumpas från källare på grund av risk för över-
svämning vid höga nivåer i älven.

Dagvatten
Större delen av marken inom planområdet kommer att bli hårdgjord med takytor och asfaltytor 
som genererar snabb ytavrinning av dagvatten vid regn. Minst hälften av flödet från tillkommande 
hårdgjorda ytor (tak, asfaltytor etc.) bör fördröjas/infiltreras genom att dagvattenmagasin inom 
fastigheten. 50% flödesfördröjning innebär ett behov av 70 m3 magasin per hektar hårdgjord yta. 

Förslaget redovisar flacka tak med möjlighet till t.ex sedumtäckning, vilket skulle ge en önskvärd 
fördröjning av dagvattnet. Planen ställer dock inte krav på flacka tak eller vegetationstäckta tak.

För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör miljövänligt bygg-
nadsmaterial användas. Planen reglerar att fasadmaterial i huvudsak ska utgöras av trä, glas och 
metall. I förslaget redovisas koppar och glas som fasadmaterial på den nya byggnaden mot Pihl-
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grensgatan. Vid bygglov bör det studeras hur fasadmaterial kan utföras för att minska miljöpåver-
kan. T.ex. ger kopparlegeringar med aluminium och zink ca 40% lägre frigörelse jämfört med ren 
kopparmetall. 

Påbyggnaden på f.d Stadshuset innebär att befintligt koppartaket tas bort, vilket är positivt ur dag-
vattensynpunkt.

Vidare bör ytvatten från hårdgjorda trafikytor avledas över gräsytor innan vidare avledning till dag-
vattenledning.

Dräneringsvatten
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste dagvattenledningens dämningsnivå beak-
tas i förbindelsepunkt. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,2 meter över markens nivå utanför 
fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dräneringsvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dräneringsledningen 
tidvis kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas.

Avfall
När nya områden planeras för bostäder, kontor och verksamheter, är det viktigt att de planeras med 
hänsyn till renhållningens breda fordon. Avfallsutrymmen måste vara lättillgängliga, vara belägna i 
markplan samt placeras så att backning kan undvikas. Transportvägar ska vara minst 3,5 m breda 
och vändplaner ska ha en radie på 9 m.

Avfallsutrymmen med goda möjligheter för källsortering ska inrättas. De ska placeras i markplan 
med en god tillgänglighet för sopbilar. 

Planförslag
Möjlighet att anordna avfallsutrymmen i markplan finns inom fastigheten. 

Energi
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt 
att underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, 
placering och skuggning. 

El
Befintligt elnät bedöms ha kapacitet att klara elförsörjning även för den nya bebyggelsen.

Uppvärmning
Fjärrvärme finns framdraget i området. Ny bebyggelse ansluts med fördel till detta system.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Stora delar av Karlstad ligger inom område som beräknas översvämmas vid höga vattenstånd i 
Vänern och i Klarälven. Centrala Karlstad har relativt goda förutsättningar med riskerar svämmas i 
vissa delar vid höga vattenstånd. Aktuellt planeringsunderlag för kommunen är handboken Stigande 
vatten  med tillhörande faktablad för Vänern (Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelsen i 
Värmlands län, 2011/2012).

Stigande vatten är ett regionalt planeringsunderlag som har utarbetas av en arbetsgrupp med före-
trädare från berörda sakområden på länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. I Sti-
gande vatten beskrivs en zonindelning med rekommendationer för olika markanvändning i respek-
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tive zon. För bostäder och dagligvaruhandel gäller översvämningszon 2, dvs en funktionsnivå över 
200-årsnivå. Under 200-årsnivån, men ovan 100-årsnivån kan t.ex. kontor, restauranger, handel, 
kultur och sport- och fritidsaktiviteter planeras. På mark som hotas av 100-årsflöde bör inte någon 
bebyggelse alls tillkomma, med undantag för enklare byggnader som garage och uthus. 

Rekommendationerna ovan bör följas fullt ut vid nyexploatering av jungfrulig mark, skild från be-
fintlig samhällsstruktur. För tätortsutveckling intill eller inom befintlig samhällsstruktur kan avsteg 
från rekommendationerna göras om riskanalys med åtgärdsprogram tas fram. 

Karlstad kommun har även ett översvämningsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 2010. Pro-
grammet överensstämmer i många delar med de planeringsprinciper som anges i Stigande vatten. 
Programmet är dock inaktuellt i vissa delar och ett arbete för att uppdatera programmet pågår. Tills 
vidare används Stigande vatten som planeringsunderlag. Kommunens kommande riktlinjer bygger 
bland annat på handboken ”Stigande vatten” med tillhörande Faktablad för Vänern. Lokala anpass-
ningar för landhöjning och vindpåverkan kan komma att bli aktuella. Utgångspunkt för riktlinjerna 
är att en verksamhet ska kunna fortgå, med fungerande teknisk försörjning, och att man ska kunna 
ta sig till och från verksamheten eller bostaden.

Kommunens översvämningsprogram hanterar också Klarälven, vilket inte ingår i Stigande vat-
ten. För Klarälven tillämpas nivåer enligt senaste modellberäkningar för 200-årsflöde (1628 m3/s) 
respektive dimensionerande flöde (2299 m3/s). Nivåerna längs älven framgår av ”Beräknade vat-
tennivåer i Klarälvsdeltat RH 2000”. Kommunens beräknade nivåerna för Klarälven bygger på nya 
flödesberäkningar av SMHI, som använts som underlag för nya modelleringar av vattenutbredning 
och vattendjup längs älven vid olika flöden. Rekommenderad markanvändning följer samma princip 
gällande beräknade återkomsttider för Klarälven som för Vänern.
Beräknad vattennivå Klarälven vid närmsta beräkningspunkt är:
Framtida dimensionerande nivå: + 47,98 RH2000 
Framtida 200-årsnivå: +47,41 RH2000
Framtida 100-årsnivå:+47,18 RH2000

Marken inom planområdet ligger på ca +47,7. Planområdet ligger därmed högre än den beräknade 
200-årsnivån. Planområdet är även tillgängligt för t.ex räddningstjänst vid en 200-årsnivå. Marken 
är därmed, ur översvämningssynpunkt, lämpligt för bostäder och en rad andra användningar såsom 
kontor och handel.

Planområdet och kringliggande gator kan komma att påverkas av översvämning vid en så kallad 
dimensionerande nivå i Klarälven. Cirka 100 meter österut på Drottninggatan beräknas torr mark 
nås vid dimensionerande scenario. 

Samhällsviktiga funktioner ska lokaliseras där den dimensionerande nivån klaras. I stigande vat-
ten anges även att utbildning; hälso- och sjukvård; omsorg om barn, äldre eller funktionshindrade; 
information och kommunikation; skydd och säkerhet ska klara dimensionerande nivå.

I planen tillåts utbildningslokaler för universitet/högskola. Utbildningslokaler tillåts i en begränsad 
omfattning och avses fungera som ett komplement till Karlstads Universitet varför användningen 
inte bedöms som samhällsviktig. 200 år bör därför kunna accepteras som återkomsttid, särskilt då 
marken är lokaliserad i en fungerande stadsstruktur där dimensionerande nivåer klaras i närområdet 
(100 meter). 

I användningen ”centrum” kan t.ex. en mindre vårdcentral eller motsvarande tänkas ingå som en 
servicefunktion. En återkomsttid på 200 år bör kunna accepteras för sådana funktioner med samma 
resonemang som ovan. 
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För nya byggnader ska tekniska installationer under nivån +47,41 klara översvämning, vilket regleras 
på plankartan.

Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn. För att undvika skador på 
byggnaderna marken inom planområdet måste utformas så att dagvatten från ett extremregn fritt 
kan ytavledas mot planområdets västra gräns, Pihlgrensgatan och planområdets östra gräns, Almen-
torget.

Buller
Detaljplanen medger, från våning två och uppåt, bostäder intill Drottninggatan som har relativt stor 
trafikmängd. Trafiken ger upphov till bullerstörningar som påverkar nya bostäder i kvarteret. En 
bullerutredning (Åkerlöf  Hallin Akustikkonsult AB, 2017) har gjorts för att avgöra lämpligheten av 
bostäder inom fastigheten

På Drottninggatan, i läget precis utanför Stadshuset, är det 3000 fordon/dygn idag (mätning hös-
ten 2016), varav 30% är tung trafik (varav mycket är bussar). Med anledning av att busstationen 
kommer att flyttas till det nya resecentrumet vid Hamngatan inom ca 5 år kan trafikmängden på 
Drottninggatan i det här läget förväntas minska avsevärt. Trafikmängden förväntas minska till 2300 
fordon/dygn varav ca 10% förväntas utgöras av tung trafik. Trafikmängden 2300 fordon/dygn an-
vänds som ett nulägesscenario i bullerutredningen då åtgärden ligger i närtid. Då kommunen verkar 
aktivt för att motverka en trafikökning i centrum så används samma trafikmängd för ett framtids-
scenario (15 år fram i tiden). Skyltad hastighet på Drottninggatan är 30 km/h.
 
För Pihlgrensgatan finns inga mätningar intill den aktuella fastigheten. Med hjälp till kringliggande 
mätpunkter kan en uppskattning av trafikmängden göras. Trafikmängden förmodas vara kring 500 
fordon/dygn varav ca 1 % utgörs av tung trafik.
 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik och andra 
yttre bullerkällor:
Trafikbullerförordningen SFS 2015:216
Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. 
_____________________________________________________________________________________
Lägenhetstyp/Utrymme                                  Högsta trafikbullernivå, dB(A)
                                                                             Ekvivalentnivå            Maximalnivå
_____________________________________________________________________________________
Smålägenheter med högst 35 m2 yta
Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad                                                            60
På uteplats                                                          50                                  70 1)
Övriga lägenheter
Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad                                                            55
Om 55 dB(A) inte är möjligt vid alla fasader gäller
vid minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet     55                             70 2)
På uteplats                                                          50                                  70 1)
_____________________________________________________________________________________
1)    Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme.
2)    Värdet får överskridas 5 gånger per natt.
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Övriga funktioner som planen medger omfattas inte av riktvärden för buller.

Vid fasaderna mot Drottninggatan blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A) enligt utredningen. 
Nedan redovisas resultat av bullerutedningen, byggnad för byggnad (se numrering av byggnader på 
ritning nedan) :

Byggnad 1 
Riktvärdet 55 dB(A) vid fasad innehålls för samtliga våningsplan, även bottenvåning. Bostäder i alla 
storlekar kan anornas utan undantag.

Byggnad 2
Bostäder om högst 35 m2 kan anordnas utan undantag.
Större bostäder kan anordnas om minst hälften av bostadsrummen förläggs mot innergården (dvs. 
sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå).

Byggnad 3
Bostäder om högst 35 m2 kan anordnas utan undantag.
Större bostäder kan anordnas om minst hälften av bostadsrummen förläggs mot innergården (dvs. 
sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå).

Uteplats
Goda möjligheter finns att anordna gemensam, tyst uteplats på innergården och eventuellt på den 
föreslagna takterrassen.
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Brand
I Boverkets Byggregler (BBR) finns olika krav på hur olika typer av byggnader ska uppföras och 
utformas för att klara regelverken inom brandskydd både vad gäller skydd mot brandspridning mel-
lan byggnader och utrymningssäkerhet. För bostäder finns om förutsättningarna är de rätta möjlig-
heten att den kommunala räddningstjänsten utgör en av utrymningsvägarna för de boende. Bero-
ende på byggnadens antal våningsplan kan utrymning med hjälp av räddningstjänsten ske antingen 
med bärbara stegar upp till 11 meter (ca tre våningar) eller med höjdfordon upp till 23 meter (ca 
åtta våningar). Om de fysiska förutsättningarna vad gäller framkomligheten för räddningstjänstens 
fordon inte kan uppfyllas eller om byggnadens våningsantal är för högt, måste bostadsbyggnadens 
utrymningsvägar utformas så att en tillfredsställande utrymning kan ske utan räddningstjänstens 
medverkan. Byggnaden utformas vid sådana tillfällen med trapphus av en högre säkerhetsnivå, vilka 
betecknas Tr1 och Tr2.

När det gäller skydd mot spridning av brand mellan byggnader finns ett grundkrav att byggnader 
ska uppföra minst åtta meter mellan varandra för att uppnå ett tillfredsställande skydd. Byggnader 
som uppförs med ett kortare skyddsavstånd måste utformas med brandtekniska lösningar så att 
brandspridningsrisken blir acceptabel.    

Planförslag
F.d. Stadshuset föreslås förses med fler trapphus. Tr2-trapphus rekommenderas med tanke på att 
tillgängligheten för räddningstjänstens höjdfordon på innergården kan förmodas bli mycket begrän-
sad. 

Den fristående byggnaden mot Pihlgrensgatan föreslås placeras ca sju meter från befintlig byggnad 
inom Almen 15 och ca fem meter från f.d. Stadshuset. Kombinationen av näraliggande byggnader 
och fasader med stora andelar glas innebär att det kommer ställas krav på en brandteknisk dimen-
sionering för att nå samhällets krav på tillfredsställande brandskydd. 
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Luftkvalitet
Kommunen genomför årligen mätningar av kvävedioxid, partiklar PM10, bensen och ozon. Mät-
ningar från 2014 visar att miljökvalitetsnormerna klaras för samtliga halter men att endast ozon 
idag klarar det nationella miljömålet. Beräkningar av halternas utveckling på Hamngatan 16 visar att 
förekomsten av kvävedioxid och bensen troligen kommer att minska till stor del tack vara mins-
kade bakgrundshalter. Utsikten för att klara miljömålen är positiv för dessa ämnen. Partiklar PM10 
bedöms inte påverkas av bakgrundshalter i någon större utsträckning och för att klara miljömålet 
krävs åtgärder, både i form av minskad trafik och kompletterande åtgärder. (Ramböll, 2014)

En luftkvalitetsutredning gjordes i samband med detaljplanearbetet för intilliggande kvarteret 
Trätälja (Sweco, 2014). Analysen från 2014 visar att miljökvalitetsnormerna klaras för kvävedioxid 
och partiklar PM10 på Drottninggatan i höjd med kvarteret Almen. Luftkvaliten kan rimligen antas 
vara den samma som 2014. Luftkvalitet förväntas förbättras ytterligare när busstationen flyttas till 
järnvägsstationen. Luftintag till nya byggnader placeras med fördel på den sida av byggnaden som är 
vänd från gatan. Luftintag regleras inte i planen.

De beräknade årsmedelhalterna av kvävedioxid och partiklar överskrider miljökvalitetsmålet ”Frisk 
luft ” vid Drottninggatan. Det finns en risk att miljökvalitetsmålet ”Frisk Luft” inte kan uppfyllas 
till 2020, i synnerhet för partiklar. (Sweco, 2014) Förändringar som ökar möjligheterna att nå målen 
är exempelvis minskad dubbdäcksanvändning, ökad andel miljöfordon och minskade utsläpp gene-
rellt från fordonsparken. Förändringar som minskar möjligheterna att nå målen är exempelvis ökad 
trafikmängd och fortsatt ökad andel av dieselfordon. 

Den föreslagna detaljplanen medför ingen eller en mycket begränsad påverkan på luftkvaliten och 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen. Att bygga bostäder och verksamheter centralt bör mot-
verka ett bilberoende vilket i ett bredare perspektiv är positivt för miljön.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

Radon
Det före detta Stadshuset är delvis byggt med blåbetong. Tidigare undersökningar (Miljöförvalt-
ningen) har påvisat förhöjda radonhalter. Detta bör undersökas vidare vid bygglov samt därefter 
vidta eventuellt nödvändiga åtgärder.

Skuggning
Planen innebär att en högre bebyggelse än idag tillåts. Hur närliggande bostäder och innergård be-
skuggas efter planens genomförande har studerats. En solstudie (Arrhov Frick arkitektkontor, 2017) 
visar att föreslagna påbyggnader framför allt skuggar den egna innergården och det nya föreslagna 
byggnaden. Den nya byggnaden mot Pihlgrensgatan kommer att skugga befintlig byggnad och 
delvis innergården inom Almen 15 under morgonen och mitt på dagen.
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning, servitut, ledningsrätter
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upprätta genomförandeavtal och tomträttsavtal.

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör/fastighetsägare Exploatering inom kvartersmark.

Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör.

Avtal är upprättat mellan exploatör och teknik- och fastighetsförvaltningen avseende befintlig bygg-
nad inom Almen 21, tillägg ska upprättas för möjligheten till påbyggnad. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning. 

Fastigheten Almen 20, ändamålet nätstation, (Karlstads El- och Stadsnät AB) regleras till nytt om-
råde inom Almen 21, med anslutning till gatufastighet (Tingvallastaden 1:1).

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Officialservitut för infart från Pihlgrensgatan till Almen 19 , akt 1780K-2016/59.1, ska regleras så 
att infart sker längs fastighetsgränsen mot Almen 15, inom Almen 21.   

Servitut för utfart, akt 1780K-99/37.1, till förmån för Almen 20 belastande Almen 21, servitut för 
dagvattenledning, akt 1780K-99/37.2, till förmån för Almen 21 belastande Almen 20 samt led-
ningsrätt för underjordiska elledningar, akt 1780-2016/59.2, till förmån för Ställverket 4 (Karlstads 
El- och Stadsnät AB) belastande Almen 21 upphör att gälla. 
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Ekonomiska frågor
Kostnader
Exploatören ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken 
tekniska frågor avseende kvartersmark.

Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor kvartersmark
Uppvärmning
Uppvärmning sker via befintliga system.

VSD- ledningar
Anslutning sker via befintliga anslutningspunkter. 

Infart
Exploatören ska iordningställa ny infart inom område av Almen 21 för officialservitut för infart till 
Almen 19.

Parkering
Parkering för byggrätten, både för bil och cykel, löses av fastighetsägaren inom den egna fastighe-
ten.

Utrymningsväg
Fastighetsägaren ska lösa utrymningsvägar inom egna fastigheten.

Lek
Fastighetsägaren ska utforma/anlägga lekmöjligheter inom egna fastigheten. 
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Markföroreningar
Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom egna fastigheten. Detta enligt 
tillsynsmyndighetens krav. 

Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera mark-
föroreningsundersökning och sanering om det behövs. Inga kända markföroreningar finns inom 
området. 

Arkeologi
Exploatören svarar för eventuell ansökan om tillstånd till förändring av fornlämningsområde samt 
eventuella krav på arkeologisk undersökning/utgrävning. Detta enligt länsstyrelsens krav. 
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Behovsbedömning
Behovsbedömning gjordes i september 2015. Slutsatsen blev att ett genomförande av planen inte 
kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjor-
des att konsekvensbeskrivningen kan ingå i planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt ska 
behandlas: 

• buller- och luftsituationen
• påverkan på stadsbilden 
• påverkan på riksintresse för kulturmiljövård
• påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad 
• påverkan på den sociala miljön

Under rubriken miljökonsekvenser återfinns konsekvenser för områdets struktur, kulturmiljö samt 
konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Även de tre strategierna som följer av statens 
miljömål tas upp. Stycket sociala konsekvenser är inriktat på tillgänglighet och trygghet medan de 
ekonomiska konsekvenserna främst handlar om effektiv markanvändning och konsekvenser för 
kommunens ekonomi. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständig-
heter och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger. 

Miljökonsekvenser 
Buller och luft
De nya bostäderna kommer att påverkas av störningar från omgivande trafik i form av luftförore-
ningar och buller. 

En bullerutredning har gjorts som visar att gällande riktlinjer för buller i huvudsak klaras för bo-
städer från andra våningsplanet. För delar av byggnaden mot Drottninggatan (fd Stadshuset och 
påbyggnad) innebär gällande riktlinjer för buller dock vissa begränsningar gällande lägenhetsstorlek 
och rumsorientering. (Se även under rubriken Störningnar - Hälsa och säkerhet - Buller.)

En luftanalys gjordes i samband med detaljplanearbetet för intilliggande kvarteret Trätälja (Sweco, 
2014). Analysen från 2014 visar att miljökvalitetsnormerna (dvs gällande gränsvärden) klaras för 
samtliga ämnen (kvävedioxid, PM10) på Drottninggatan i höjd med kvarteret Almen. Luftkvaliten 
kan rimligen antas vara den samma i dag.

Den föreslagna detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på luftkvaliten och 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen. Att bygga bostäder och verksamheter centralt bör mot-
verka ett bilberoende vilket i ett bredare perspektiv är positivt för miljön.

Planen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser på människors hälsa avseende störningar 
i form av buller och luftkvalitet. Gällande gränsvärden innehålls.
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Stadsbild
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det främst är påbyggnaden om tre våningar på det 
f.d. Stadshuset som innebär negativa konsekvenster för stadsbilden. Påbyggnaden innebär en skal-
förskjutning som främst upplevs som negativ från Drottninggatan. Påverkan bedöms dock accep-
tabel på grund av byggnadshöjden i intilliggande kvarter på motstående sida Drottninggatan, den 
avvikande kvartsersstrukturen och kommande utveckling av kvarteret Älgen.

Riksintresse för kulturmiljövården och kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö
Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård (Karlstads stadskärna). Riksintresset ska 
enligt miljöbalken 3 kap 6§ så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmil-
jön. Förtätningar och nybyggnation är möjliga så länge det inte påtagligt skadar det kulturhistoriska 
värdet. I kvarteret Almen är det byggnaderna innan branden 1865 som är viktigt att förhålla sig till 
eftersom det här finns en sammanhållen bebyggelse som klarade sig undan branden. 

För nybyggnation och tillbyggnad inom fastigheten Almen 21 bedöms följande aspekter vara nöd-
vändiga att studera:
•  Höjder i förhållande till de äldre byggnaderna samt stadsbilden sett mot Älvgatan med den 

sammanhållna äldre miljön.
• Kvartersstrukturens öppenhet.

Planområdet är i sin helhet beläget inom en i kommunens kulturmiljöprogram utpekad kulturhisto-
riskt särskilt värdefull miljö, benämnd Det gamla Karlstad. Det kulturhistoriska värdet bärs huvud-
sakligen upp av bevarade byggnader och kvartersstruktur från tiden före stadsbranden 1856 och 
sammanfaller tematiskt med denna aspekt av riksintresset.

En antikvarisk konsekvensanalys har upprättats för planförlaget med följande slutsatser:

• Påbyggnaden på f.d Stadshuset kommer att kraftigt dominera över den gamla trähusbebyggelsen. 
Den visuella barriär mellan Drottninggatan och de gamla kvarteren som det befintliga stadshuset 
i viss mån redan utgör, förstärks genom förhöjningen av stadshuset. Detta blir särskilt tydligt sett 
från Älvgatan respektive älvens norra strand. Planförslaget bedöms ur denna aspekt medföra en 
negativ visuell påverkan i kulturmiljön.

• Planförslagets utformningsbestämmelser (f) för f.d Stadshusets påbyggnad och tillkommande 
byggnad bedöms vara formulerade så att dessa tillåts utgöra nutida tillskott i den äldre miljön, som 
ifråga om utformning och materialval delvis knyter an till stadshuset och den äldre bebyggelsen. 
Planförslaget bedöms ur denna aspekt inte ha någon betydande påverkan i kulturmiljön. 

• Föreslagen nybyggnad i planområdets nordvästra hörn regleras i planförslaget så att den i höjd, 
skala och placering på tomten anpassas till den omkringliggande äldre, öppna kvartersstrukturen 
samt den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längsmed Pihlgrensgan. Planförslaget bedöms ur 
denna aspekt inte ha någon betydande påverkan i kulturmiljön. 

• Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att planförslagets konsekvenser är förenliga med 
riksintresset. Huruvida planförslaget riskerar medföra påtaglig skada på riksintresset avgörs vidare av 
länsstyrelsen.
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Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad
Stadshuset är utpekat som särskilt värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram. Särskilt värdefull 
bebyggelse ska skyddas enligt PBL (2010:900) 8 kap 13 §. 

I kulturmiljöprogrammet anges att byggnaden är välbevarad och tidstypisk för 1960-talet. Viktiga 
karaktärsdrag är bl a fördelningen i fasaden mellan tegel och glas. Stadshuset har genom sin tidigare 
funktion ett högt samhällshistoriskt värde och genom sitt utförande arkitektoniska och arkitektur-
historiska värden.

En antikvarisk konsekvensanalys har gjorts i samband med planarbetet med följande slutsats:

• Ett av de karaktärsdrag som pekas ut i kulturmiljöunderlaget är vindsvåningarnas fönster som 
följer det befintliga takets lutning. Bevarande av dessa fönsterpartier regleras inte i planförslaget och 
för att möjliggöra föreslagen påbyggnad av f.d Stadshuset medges rivning av befintlig vind och tak-
konstruktion. Planförslaget riskerar att få till följd att detta karaktärsdrag går förlorat, vilket utgör en 
negativ konsekvens för byggnadens karaktär och avläsbarhet. 

• I planförslaget har rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser (k) för den ursprungliga bygg-
naden samt utformningsbestämmelser (f) för påbyggnaden formulerats i syfte att bevara byggnaden 
och minska risken för negativa konsekvenser. Rivningsförbud tillsammans med varsamhetsbestäm-
melser medför positiva konsekvenser ifråga om att det säkerställs att byggnaden bevaras och skyd-
das mot förvanskning i förhållande till merparten av dess utpekade karaktärsdrag. Utformningsbe-
stämmelserna bedöms minimera påbyggnadens eventuella negativa påverkan på befintlig byggnad. 
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Sociala konsekvenser
Planområdet ligger centralt i Karlstads stadskärna. Kringliggande gator och platser är av betydelse 
för många människor och används delvis som mötesplatser och promenadstråk. En upprustning 
har nyligen gjorts av intilliggande Älvgatan och Almentorget. Potential finns att utveckla kringlig-
gande stråk och platser till än mer levande stadsmiljöer. Även innergården i kvarteret Almen har 
stor utvecklingspotential.

De offentliga miljöerna kring kvarteret Almen kan upplevas som otrygga. Byggnationen kan delvis 
ge platsen ett lyft och fler boende innebär fler ögon på gatan kvällstid vilket är eftersträvansvärt ur 
ett trygghetsperspektiv. 

Detaljplanen medför möjlighet till fler arbetsplatser och fler små bostäder i centrala Karlstad vilket 
bedöms positivt för service och stadsliv i centrum. 

Boende inom planområdet kommer att ha begränsade ytor för privat utemiljö, vilket bör vara  
acceptabelt i det centrala läget.

Barnperspektiv
Planområdet är beläget mitt i Tingvallastaden och angränsar mot trafikerade gator och ett torg. 
Inom fastigheten kommer ytor för utevistelse vara mycket begränsad. Inga större parker eller friytor 
finns i direkt anslutning till planområdet. Boendemiljön är på så vis inte optimal ur ett barnperspek-
tiv. Miljön mellan husen bör utformas så att möjlighet för viss lek finns inne på gården, vilket till 
viss del regleras med bestämmeslen n2. Större ytor för lek och vistelse finns inom gångavstånd, t.ex. 
Museiparken och Sandgrundsudden.

Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen medger en förtätning i Karlstads centrala delar. I omgivningen finns mycket god kol-
lektivtrafik och service. Det finns möjlighet att ansluta till befintliga tekniska system. Detaljplanen 
innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig komplettering av centrala Karlstad.

Ur flera avseenden, även ekonomiska, är det viktigt och önskvärt att ha en stark stadskärna. Utveck-
ling av Karlstads stadskärna har betydelse för hela kommunens tillväxt, identitet och attraktivitet. 
Att förtäta inom Almen 21 och ge möjlighet för bostäder, kontor, utbildning och service bedöms ge 
en positiv påverkan på stadskärnan och kommunens tillväxt, identitet och attraktivitet. 
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