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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

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.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och på Biblio-
teket. Granskningstiden är minst två veckor.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte är av 
principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden. 

Överklagande: Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd 
av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om beslutet 
inte överklagas.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare:
Alexandru Panait, stadsbyggnadsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, planchef, Plan- och byggavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen
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DETALJPLANENS SYFTE
Syfte

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av ett bostadsprojekt som 
passar in i befintlig bebyggelsestruktur. Kvarvarande byggrätt i gällande detaljplan är för liten för 
att kunna rymma en byggnad av volym och skala som passar in i stadsbilden. Ändringen möjliggör 
färdigbyggande av bostadsbebyggelsen på Bryggudden.  

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN
Hela detaljplanen

Gällande detaljplan (arkivnr. 1780K-21-P2009/09) vann laga kraft år 2009 och möjliggör för bo-
städer, kontor, handel och förskola. Planen reglerar bl.a. en total bruttoarea på 18 000 kvm inom 
planområdet för Barken och Jakten. Utöver det finns det bestämmelser för bostäder i markvåning 
samt våningstal. Dessa togs fram utifrån rådande översvämningssituation och är idag inaktuella. 
Övrig exploatering av planområdet har avvikit från detaljplanen vilket har resulterat i att kvarva-
rande byggrätt är 1 300 m2. Föreslagen ändring innebär att nuvarande begränsningar justeras för kv 
Barken 2 i syfte att rymma en byggnad som passar in i befintligt mönster.  

Ändringen i detaljplanen bedöms stämma överens med gällande plans syfte, vilket innebär att de ur-
sprungliga planhandlingarna består och ska läsas tillsammans med de tillkommande. Denna planbe-
skrivning är därför begränsad till sitt innehåll.  Föreslagen ändring i detaljplan bedöms vara förenlig 
med gällande översiktsplan från 2012.    

Ny bostadsbyggnad i 6 vån.

Ny komplementbyggnad

Illustrationsplan.
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Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2022-07-13 att ändra detalj-
planen. 

Genomförandetid
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Genomförandetiden för de bestämmelser 
som avses i denna ändring är fem år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fast-
ighetsägare får någon ersättning för byggrätt som inte kan utnyttjas. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess att den ändras eller upphävs.

Allmän plats

Huvudmannaskap
Planområdet reglerar inte allmän plats. 

Befintligt                       
I dagsläget är berörd mark bebyggt med en envåningsbyggnad från år 1984. Byggnaden har tidigare 
haft funktionen som verkstad inom metall- och maskinindustrin. Ytan är flack och har ett mått på 
1000 kvm. Den gränsar närmast till bostadsbebyggelse av fem till sex våningar med indragna tak-
våningar. Bostadsstråket som kvarteret befinner sig i är utformad av lamellhus. Öst om fastigheten 
finns Pråmkanalen med bryggor, båtplatser och promenadstråk. I övriga stadsdelen förekommer 
byggnader avsedda för kontor, verksamheter, nöje, handel med mera.

Envåningsbyggnaden står idag tom och omringas av högt staket med taggartråd. Fastigheten är 
tydligt avgränsad från närliggande kvarter. Den skarpa avgränsningen kan bidra till en känsla av 
otrygghet i området. 
  

Bild över planområdet, NWT
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Varför ändring av detaljplan
Ändring av detaljplanen avser bl.a. att kv 
Barken 2 får en egen användningsgräns med 
egna bestämmelser som bl.a. tillåter högre 
exploateringsgrad än kvarvarande byggrätt i 
gällande plan. Detta för att möjliggöra för ett 
flerbostadshus av liknande volym och skala som 
angränsade byggnation i kvarteren Barken 7 
och Jakten. Avsikten är att denna ändring ska 
möjliggöra den sista etappen i bostadsbyggna-
tionen i stadsdelen, med ett projekt som passar 
in i befintlig byggnadsstruktur.

Gällande plan reglerar bl.a. ett högsta  exploa-
teringstal (BTA) på max 18 000 m2  för berörd 
planområde. Vidare tillåter planen ej bostäder i 
markvåning, med hänsyn till dåvarande över-
svämningssituation. Risksituationen har åtgär-
dats genom insatser som gjordes till följd av 
detaljplan för kv Kanoten (skydd vid Vågmäs-
tarbron och upphöjning av Packhusallén). Stora 
delar av befintliga byggnader har därav tillkom-
mit genom avvikelser från gällande detaljplan, 
bl.a. sett till utformning av markvåning och 
antal våningar. Detta har resulterat i en kvar-
varande byggrätt på ca. 1300 m2, vilket innebär 
att ett bostadsprojekt av volym och skala likt 
gränsade bebyggelse inte ryms. En byggnad som följer befintlig struktur beräknas kräva en BTA på 
ca. 2 750 m2,, utan källarplan eller balkonger inräknade. Ändringen bedöms vara förenlig med gäl-
lande plans syfte att omvandla Tyggårdsviken till en levande stadsdel med höga kvalitéer och plats 
för bland annat bostäder. Syftet var även att skapa en blandstad, där olika centrala funktioner kan 
samexistera.

Planändring
Planförslaget innebär att kv Barken 2 får en användningsgräns med egna bestämmelser som möjlig-
gör för bostadsbebyggelse. Byggnadens höjd regleras med en totalhöjd på 21,5 m (h1) med utform-
ningsbestämmelse att den sista våningen behöver utformas som indragen takvåning (f1). Exploa-
teringsgraden (e1) för nybyggnation inom fastigheten regleras till 2 750 m2 och med bestämmelse 
som tillåter utförandet av inglasande balkonger och källarplan utöver högsta exploateringsgraden 
(e2). Detta för att begränsa volym och gestaltning av nybyggnation så att det spelar an med utform-
ningen på gränsande bebyggelse. Fastigheten regleras även med bestämmelser om placering av 
ventilation och friskluftsintag (b1, b2) samt med villkor för startbesked (a). Norra delen av fastighe-
ten regleras med korsmark och tillåter uppförandet av en komplementbyggnad med en byggnadsyta 
på 120 m2 och en totalhöjd på 3,5 meter. För att undvika utebliven byggrätt sänks gällande begräns-
ning i nuvarande planområde för kvarteren Barken och Jakten till 16 700 m2.

Plandata
Ändring av detaljplan omfattar kvarter Barken 2. 
Area på ändrat planområde är 1000 m2. 

Snitt ur gällande detaljplan över berörd planområde.
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Planhandlingar
Planändringen omfattar följande handlingar:
• Plankarta (arkivnummer 1780K-21-P2009/09, laga kraft 3 september 2009)
• Planbeskrivning (original 4 april 2007, reviderad 13 mars 2008) 
• Reviderad plankarta med ändringar 
• Planbeskrivning ny 
• Solstudie
• Markföroreningsundersökning (tas fram i samband i antagandet av planförslaget) 

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR
Motiv till reglering
Bestämmelser som läggs till i denna ändring av detaljplan (gäller enbart kv Barken 2):
Beteckning Bestämmelse Syfte

B Bostäder Möjliggör för bostadsbebyg-
gelse.

h1
Högsta totalhöjd 21,5 meter Syftar till att anpassa byggna-

dens höjd till gränsade byggna-
tion.

e1
Högsta exploateringsgrad i kvadratmeter 
bruttoarea 2750 m2 

Bestämmelsen syftar till att det 
ska finnas utrymme för bygg-
naden att uppföras i samma 
volym och skala som gränsande 
byggnation. 

e2
Bruttoarea för inglasade balkonger samt 
källarplan räknas inte in i bestämmelsen 
om högsta exploateringsgrad

Medan högsta exploaterings-
grad syftar till att reglera en 
passande volym för stadsbilden 
ska planen ge utrymme för 
balkonger och källarplan. 

b1
Ventilationen ska utföras så att avstängning 
enkelt kan ske

Säkerställande vid brand 

b2
Friskluftsintag i ny bebyggelse placeras på 
sida som vetter bort från järnvägen

f1
Översta våningen ska utföras som indra-
gen takvåning. Indragning ska ske med ett 
minsta djup på 1,0 m.

Bestämmelser syftar till att 
påverka gestaltning av nybygg-
nation så att den anpassas till 
gränsande bebyggelse.

a Startbesked för nybyggnad får inte ges för-
rän markföroreningar avhjälpts i enlighet 
med tillsynsmyndighetens anvisningar.

Syftar till att ge utrymme för ge-
nomförandet av en markunder-
sökning efter att planen antas 
och befintlig byggnad rivs.

Prickmark - Marken får inte förses med 
byggnad

Syftar till att förhindra olämplig 
placering av byggnation.

Korsmark - På marken får endast en kom-
plementbyggnad med en totalhöjd på 3,5 
meter och med en maximal byggnadsarea 
på  120 m2 anordnas. 

Syftar till att förhindra olämplig 
placering av bostadsbyggnad.



7

Bestämmelser som ändras i denna ändring av detaljplan:
Beteckning Bestämmelse innan änd-

ringen
Bestämmelse efter änd-
ringen

Syfte

e1  18 000 
>

e1  16 700

Högsta exploateringsgrad i 
kvadratmeter bruttoarea 18 
000 m2.

Högsta exploateringsgrad 
i kvadratmeter bruttoarea 
16 700 m2.

Förhindra utebliven 
bygglov inom nuvarande 
egenskapsgräns. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Mark- och utrymmesförvärv
Marken inom planområdet ägs idag av en privat aktör. Inga ytterligare förvärv är nödvändiga. 

Fastighetsrättsliga frågor
Eftersom ändringen av detaljplanen avser enbart kv Barken 2 är inga frågor gällande fastighetsbild-
ning eller förändrad fastighetsindelning aktuella. 

Rättigheter
Inga ledningsrätter, servitut med mera, berörs av planförslaget. 

Gemensamhetsanläggningar
Barken 2 är i dagsläget delägande fastighet i gemensamhetsanläggning Karlstad Viken GA:2. Fastig-
heten ska fortsättningsvis ingå i nämnd GA.

Tekniska frågor
Tekniska åtgärder  
Fjärrvärmeledning finns framdragen till planområdet, exploatören ansvarar och bekostar eventuell 
anslutning till denna. 

VSD-ledningar finns framdragna till planområdet, exploatören ansvarar och bekostar anslutning till 
dessa ledningar. 

Exploatören ansvarar för att lösa parkeringsplatser vid bygglov enligt kommunens gällande parke-
ringsnorm. Parkeringskravet finns beskrivet längre ner på sida 15.

Exploatören ansvarar för sanering av markföroreningar inom berörd fastighetsgräns inför startbe-
sked. Detta enligt tillsynsmyndighetens krav. 

Ekonomiska frågor
En kompletterande markprovtagning bestående av tre provgropar har tagits fram mellan samråd 
och granskningsfasen. Ytterliggare prover kommer att tas under befintlig byggnation i samband 
med att planen får ett antagande och byggnaden kan rivas.  Markundersökningen bekostas av ex-
ploatören.

Planavgift

Planarbetsavtal är upprättat mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Ändring av de-
taljplanen bekostas av beställaren enligt fastställd plantaxa.
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Ersättningsanspråk
Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastig-
hetsägare får någon ersättning för byggrätt som inte kan utnyttjas. 

Drift vatten och avlopp
Planförslaget innebär inga förändringar avseende kommunens kostnader.

Organisatoriska frågor
Tidplan 
Ändringen av detaljplanen beräknas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden under sen vår 2023. 

PLANERINGSUNDERLAG
Kommunala
Detaljplan
Gällande detaljplan anger för planområdet (Barken 2) markanvändning för bl.a. bostäder, kontor, 
handel och förskola.  

Planprogram
Aktuellt planområde ingår i planprogrammet för Inre hamn som godkändes år 2003. Planprogram-
met beskriver viljeriktningen för den stadsutveckling och omvandling som har skett från industri till 
bostäder, verksamheter och kontor i ett centrumnära område. 

För aktuellt planområde anger programmet markanvändning kontor, service och lättare industri.  
 
Översiktsplan
Gällande översiktsplan (2012) anger stadsutveckling för aktuellt planområde. Området omnämns 
som plats där tillgängligheten och kontakten med vattnet kan öka. Detaljplanen bedöms vara fören-
lig med gällande översiktsplan.



9

Utseende på platsen

Undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (2010:900) 
För gällande detaljplan har undersökning om betydande miljöpåverkan gjorts och samråtts med 
Länsstyrelsen i Värmland 2007-04-04, enligt miljöbalkens 6 kap. Kommunens bedömning är att ge-
nomföring av denna ändring av detaljplan inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan. En MKB 
har därav inte upprättats för planförslaget. Bedömningen grundas på genomgång av ändringens 
miljöpåverkan.
• Det finns inte anledning att anta att ändringen medför påverkan på riksintresse.
• Det finns inte anledning att anta att ändringen medför betydande påverkan på Natura 2000-om-

råde.
• Det finns inte anledning att anta att ändringen medför att miljökvalitetsnorm kommer att över-

skridas.
• Det finns inte anledning att anta att det finns risk att ändringen äventyrar uppfyllande av kvali-

tetskraven för någon vattenförekomst. 

Markmiljöutredning
Exploatören, i detta fall fastighetsägaren, ansvarar för sanering av eventuella markföroreningar 
inom fastighetsgränsen. Detta enligt tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningens krav. På aktuell mark 
har det tidigare drivits verkstadsverksamhet. Branschtypiska föroreningar som olja, metaller och i 
viss mån även PAH kan kopplas till nämnd typ av verksamhet. År 2004 har det gjorts en markun-
dersökning för hela Tyggårdsviken. På aktuell fastighet har det då konstaterats föroreningar i form 
av PAH och förhöjda halter av alifater i grundvattnet. 

Det gemensamma problemet för området har varit PAH:er i fyllnadsmassor (generellt mellan 1-3 
m djup). Omkringliggande fastigheter har haft varierande föroreningsproblematik där det påträffats 
olja, metaller, BTEX och PAH. På dessa fastigheter har det genomförts saneringsåtgärder i sam-
band med exploatering. På Jakten 4 blev saneringsdjupet 1,5 m och på Barken 9 blev de djupaste 
punkterna 3,7 m. På Fullriggaren var föroreningssituationen mer extrem i sin utbredning, där skede 
saneringsåtgärder på 4,5 m djup där det var som värst. 

Bild från väst
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Kompletterande markprovtagning 
En kompletterande provtagning bestående av tre stycken provgropar har genomförts utanför 
befintlig byggnad inför granskningsskedet (se ’’Markundersökning med avseende på förorenade massor, 
del av Barken 2, Angelica Lauth, 2023-02-23’’). Provtagningen skedde på 3 m djup och utfördes med 
hjälp av grävmaskin. Provpunkterna lades med jämn fördelning över området. Till varje prov togs 
5 delprover som lades samman till ett samlingsprov. Uttagna prover analyserades för metaller, PAH, 
BTEX, alifater och aromater. 

Resultat
Vid två av tre provpunkter förkommer föroreningar som överskrider KM. Det är framförallt PAH 
som påvisats på djupet 2,5 - 3,0 m i fyllnadsmassorna. I rapporten bedöms att spridning skett ner 
till 3,5 m djup. På grund av stora svårigheter har inte provtagning kunnat ske under befintlig bygg-
nation medan den står kvar, men eftersom föroreningar hittats i de underliggande fyllnadsmassorna 
bedöms det att samma förhållanden finns under byggnaden. 

Översikt sanering av kringliggande fastigheter
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Provtagning under byggnad planeras innan start för eventuell nybyggnation i samband med att 
byggnaden rivs. Detta kommer att ske i samråd med tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen. Re-
sultatet kan sedan användas som underlag till en saneringsanmälan om det behovet föreligger. Om 
en saneringsanmälan blir aktuell får startbesked för nybyggnation inte ges förrän markföroreningar 
avhjälpts i enlighet med tillsynsmyndighetens anvisningar. Detta regleras i ändringen av detaljplan 
med bestämmelse a (villkor för startbesked). Planen förutsätter att masshantering sker i samråd 
med tillsynsmyndigheten.

Åtgärdsmål
Planen förutsätter att följande övergripande åtgärdsmål ska gälla för planområdet:
• Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra oacceptabla hälsorisker för människor som bor 

eller arbetar inom området eller för tillfälliga besökare.
• Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra den begränsade faktorn för att kunna upprätt-

hålla nödvändiga markfunktioner inom området.
• Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker för männ-

iskor vid friluftsliv i recipienten.
• Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker för männ-

iskor vid konsumtion av fisk i recipienten.
• Föroreningar inom aktuella planområden ska inte ge upphov till att miljökvalitetsnormen för 

ytvatten och sediment överskrids i recipienten.

Avhjälpandeåtgärder
Förorenade massor behöver avhjälpas i enlighet med tillsynsmyndighetens anvisningar. Den avhjäl-
pandeåtgärd som bedöms kunna bli aktuell för planområdet är avlägsnande av förorenade massor 
från planområdet genom schaktsanering. De ämnen som kan förväntas att påträffats här är av sådan 
karaktär som inte sprider sig. Innan eventuella schaktningsarbeten sker ska samråd ske med tillsyns-
myndighet avseende eventuellt behov av kompletterande undersökningar på aktuellt område.

För föreslagen byggnation är det aktuellt med ett källarplan. För detta kommer en yta på drygt 
350 kvm att grävas 1,5 m i marken, vilket motsvarar ca. 35 procent av fastigheten. Detta innebär 
att vissa fyllnadsmassor kommer att avlägsnas från området, oavsett om sanering krävs eller inte. 
Provtagning under befintlig byggnad kommer att visa på om ytterligare schaktsanering på större 
djup är aktuellt. Planen möjliggör byggrätt för ca 22 nya bostäder i ett centralt och attraktivt läge. 
En preliminär saneringskalkyl, baserad på snittkostnad av sanering av gränsande fastigheter, uppgår 
till drygt 1 000 000 kr. . Försäljningen av byggrätterna bedöms därmed kunna bära kostnaderna för 
avhjälpandeåtgärder av de förorenade massorna. 

Schematisk bild över funna föroreningar, Angelica Lauth
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Anmälan om markarbeten i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåtgärder
Med hänsyn till att halter över KM kan konstateras inom aktuellt planområde ska anmälan om 
markarbete i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåtgärder av förorenat område, lämnas in 
till, och godkänns av, tillsynsmyndigheten innan området exploateras. Anmälan ska innehålla förslag 
till mätbara åtgärdsmål, beskrivning av försiktighetsåtgärder i samband med masshantering, miljö-
kontroller, etc. Komplettering av utredningen kan behöva tas fram i detaljprojekteringsskedet och 
utföras i samråd med tillsynsmyndighet. Provtagning kan även komma att genomföras för att klassa 
överskottsmassor.

Bullerutredning
År 2005 gjordes en bullerutredning för hela planområdet av en konsult (SWECO). Det konstatera-
des att den dominanta bullerkällan är järnvägstrafiken och trafiken från Hagaleden. En ytterligare 
bullerutredning från år 2016 konstaterar att i kvarteret Fullriggaren krävdes det bulleråtgärder i 
form av inglasade balkonger för att bomiljön ska klara av riktvärdena för buller. Färdigställandet av 
kvarteret Fullriggaren medför att kv Barken 2 är skyddad mot bullernivåerna från järnvägen och 
Hagaleden i väst. Utredningen visar att kv Barken 2, utifrån dåvarande förutsättningar, påverkades 
av bullernivåer på 45-50 dB vid fasad i nordväst. Sedan utredningen togs fram har två ytterligare 
bostadskroppar om fem våningar med takvåning etablerats norr om förslaget. Detta innebär att 
dagens ljudnivå är bättre än vad bullerutredningen visar. Därmed bedöms det att förslaget kommer 
att klara av riktvärdena enligt förordning SFS 2017/356 utan att bullerdämpande åtgärder anses 
nödvändiga.

På andra sidan av Pråmkanalen går Strandvägen som är en lokalgata med en hastighetsbegränsning 
på 30 km/h. Avståndet mellan förslaget och gatan är 50 meter. Gatan bedöms därmed inte vara en 
dominant bullerkälla och ingen hänsyn tas till den i detta förslag.

Barnkonsekvensanalys
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Bullerutredning kv Fullriggaren, Sweco 2016 kv Barken 2 
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För denna ändring av detaljplan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte att undersöka den 
fysiska utformningens påverkan utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlag. Av 
barnkonsekvensanalysen har följande konsekvenser identifierats:
• Fler barnfamiljer och därmed barn får möjlighet att flytta till nya bostäder, i ett centralt läge 

med gångavstånd till förskola, butik, park, vatten m.m. Ur ett barnperspektiv innebär det närhet 
utifrån det centrala läget. Gång- och cykelnätet är utbyggd inom området vilket innebär att det 
är enkelt och tillgängligt för barn och unga att ta sig till olika aktiviteter och målpunkter.

• Rivningen av befintlig, instängslad verkstadsbyggnad till förmån av en byggnad med tilltalande 
gestaltning möjliggör för tryggare upplevelse av gaturummet. 

• Det saknas grönytor och lekplatser i anslutning till bostadsområdet, vilket försvårar för yngre 
barn att själva leka ute inom närområdet. Det är svårt att inom en innerstadsbebyggelse som 
Bryggudden hitta större ytor för idrott, fritidsaktiviteter och spontan lek men även här är det en 
fråga om närhet. Närmsta offentliga lekplats ligger ca. 500 meter ifrån planområdet och Lång-
holmsparken är ca. 350 m bort. För äldre barn utgör däremot torgytorna och bryggorna med 
badplats i området mötes- och hängplatser. Tyggårdsviken är en modern stadsdel som äldre 
barn kan uppskatta och finna det attraktivt att vistas i. Yngre barn är däremot mer beroende av 
trygga grönområden och lekplatser, samt behov av att röra sig fritt. 

• En eventuell sanering av området kan påverka barns säkerhet och upplevelse av området.

Befintliga förutsättningar inom kvarteret innebär begränsade möjligheter till lek för barn i tidiga 
åldern. Denna ändring av detaljplan avser endast kv Barken 2, som redan är ianspråktagen med en 
tom verkstadsbyggnad. Byggnaden är idag tydlig avgränsad med staket och taggartråd i stadsrum-
met och kan bidra till en viss känsla av otrygghet. Kommunen gör bedömningen att möjlighet till 
att anordna lek och friyta är begränsade inom planområdet.  

Konsekvenserna anses inte innebära betydande påverkan ur ett barnperspektiv och därav föreslås 
inga åtgärder för just denna ändring av detaljplan. Kommunen ska vid framtida planering av norra 
Tyggådsviken se över möjlighet till lek och friyta för barn och unga.   

Solstudie 
En solstudie har tagits fram för föreslagen byggnation, som visar på förhållanden utifrån befintlig 
och föreslagen byggnation vid vår- och höstutjämning samt vid midsommar. 

Solförhållanden utifrån föreslagen byggnation, Tengbom arkitekter
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Planförslaget kommer att medföra förändrade solförhållanden för boende i lägre våningar på 
Bergendorffsgatan A, Ahlmarksgatan 9 samt Stapelgatan 1C. Förändrade förhållanden kommer att 
upplevas främst under vinterhalvåret. Under sommaren när solen sitter högt bedöms föreslagen 
byggnation ej ha inverkan på gränsande bebyggelse sett till solljus och skuggning. Boende i nämnda 
lägenheter kommer fortfarande att ha tillgång till direkt sol- och dagsljus även under vinterhalvåret, 
men under mer begränsade timmar än idag. Solförhållandena gentemot närmast gränsande bebyg-
gelse i norr, Stapelgatan 1C, kommer vara desamma som i kvarter Jakten 3/4. En jämförelse presen-
teras i bifogad solstudie. 

Vyer från balkonger i bottenvåning, Tengbom arkitekter

Solförhållanden utifrån befintlig byggnation, Tengbom arkitekter
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Befintlig byggnation medför inte någon större påverkan på solljus, men däremot drabbar utsikten 
för några lägre belägna lägenheter i angränsande bebyggelse. Detta framförallt på grund av det höga 
staketet som omringar fastigheten. Perspektivbilder på kommande sida visar på utsiktsförhållanden 
över Pråmkanalen från lägre belagda lägenheter på Stapelgatan 1C och Bergendorffsgatan A, utifrån 
befintlig och föreslagen byggnation. Illustrationerna visar även på fortsatt direkt solljus under mor-
gontimmarna vid höst- och vårutjämning.  

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse och stadsbild
Föreslagen planändring innebär att en ny bostadsbyggnad med intill liggande komplementbygg-
nad får uppföras på kv Barken 2. Planområdet blir i och med denna ändring färdigbyggd med ett 
projekt av skala och volym som, enligt Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning, fysiskt integreras 
i befintlig struktur. Det innebär även att det skapas förutsättningar för att bostadsstråket bestående 
av kv Barken 2 och 9, samt kv Jakten 3 och 4, får en enhetlig utformning och symmetri. 

Stråket av lamellhus längs Pråmkanalen utgör idag ett tydligt avtryck i stadsbilden. Befintliga bygg-
nader har höga arkitektoniska kvalitéer och därav är gestaltningen av en ny byggnad av stor vikt. 
Med föreslagen volym, materialval, färgsättning och utformning av bl.a. fönster- och balkongpartier 
kan utvecklingsförslaget bygga vidare på platsens moderna identitet och struktur. 

Planerad byggnation illustreras i fem våningar plus en indragen takvåning. Byggnaden ska gestaltas 
omsorgsfull med hänsyn till platsens industriella identitet, i likhet med angränsande kvarter. Det 
vill säga murade fasader och regelbunden fönstersättning med klassicistiska anslag. Färgsättningen 
och materialvalen ska även knyta an till den hamnkaraktär som finns i området samt smälta in med 
1950-talets bebyggelse som hittas på andra sidan av Pråmkanalen. Det planeras även för en källar-
plan för förråd och cykelparkeringar samt ett miljörum på gården.

Illustrationer som visar planerad utveckling
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Parkering
Bilparkering
Parkeringsfrågan prövas slutgiltigt i bygglovskedet enligt kommunens gällande parkeringsnorm. För 
flerbostadshus i stadsdelen Tyggårdsviken är kraven 0.3 parkeringsplatser per lägenhet <35 m², 0.7 
parkeringsplatser per lägenhet >35<70 m² och 1.0 parkeringsplats per lägenhet >70 m². Krav på 
besöksparkering utöver parkeringstalet tillkommer. Till parkeringstalet tillkommer det även krav på 
parkeringsplatser för rörelseförhindrade inom 25 meter från huvudentré. Fastighetsägaren avser att 
anordna parkeringsplats för rörelseförhindrade inom kvartersmark. Övrigt parkeringsbehov avses 
lösas genom avtal med Löfberg fastigheter gällande parkeringsplatser i deras parkeringshus, belägen 
cirka 120 meter från huvudbyggnad. 

Parkeringsnormer är ett levande dokument och kraven på parkeringsplatser kan komma att ändras 
beroende på tiden till att planen är utbyggd. 

Cykelparkering
Kommunens parkeringsnorm ställer även krav på cykelparkering. Fastighetsägaren ansvarar för 
anordnandet av cykelparkeringsplatser utifrån kraven. För flerbostadshus är kraven 1.5 cykelpar-
keringsplatser per lägenhet ≤35 m², 1.85 cykelparkeringsplatser per lägenhet >35≤70 m² och 2.5 
cykelparkeringsplatser per lägenhet >70 m².

Exempel på situationsplan

Illustrationer som visar planerad utveckling
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För att cykelparkeringarna ska vara godkända gäller följande: Minst hälften av de kravställda 
cykelparkeringsplatserna ska vara förrådsplatser. Förrådet ska placeras lättåtkomligt, nära entrén, 
vara säkert, upplevas tryggt och möjlighet ska finnas att låsa fast den egna cykeln. Minst hälften av 
cykelparkeringsplatserna ska vara till för användning dagligen och då vara i markplan samt placerade 
närmare entrén än bilparkeringen. Av dessa platser ska i sin tur minst hälften vara väderskyddade 
(minst skärmtak) och bör ge möjlighet till fastlåsning av cykeln. Minst fem procent av platserna ska 
medge möjlighet till parkering för lådcyklar, cykelvagnar mm. 

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för Vänern med öar och strandområden (miljöbalken 4 kap 
2§). Riksintressets syfte är att ingrepp i miljön inte får medföra påtaglig skada på områdets natur- 
och kulturvärden. Riksintresset hindrar inte bland annat utveckling av befintliga tätorter eller det 
lokala näringslivet. Ändring av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas av planförslaget. 

Miljö
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Strandskyddet föreslås fortsatt vara upphävt eftersom 
området är redan ianspråktaget med bebyggelse på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Dagvatten
Planförslaget innebär att marken kommer fortsattvis att till största del vara hårdgjord. Området 
avvattnas via dagvattenledning till Pråmkanalen. För att minska risken för överbelastning i dagvat-
tensystemet med översvämningar som följd ställer kommunen krav på fördröjning av motsvarande 
minst 10 mm nederbörd per kvadratmeter hårdgjord yta enligt kommunens dagvattenplan. 

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Planområdet ligger kring ca. 46 meter över havsnivå (RH 2000). Berörd fastighet ligger inom det 
område som har en reglerad vattennivå kring Inre Hamn, med viadukter i Pråmkanalen och Våg-
mästarbron. Översvämningsskyddet under Vågmästarbron färdigställdes 2016 och syftar till att om-
rådet runt Inre hamn och Tyggårdsviken inte ska nå en vattennivå högre än +45.5 RH2000. Skyd-
det klarar Vänerns beräknade högsta nivå, +46.77 RH2000. Skyddet är försett med nivåmätare som 
larmar när vattennivåerna i Vänern stiger. Vid larm utförs de åtgärder som behövs för att skyddet 
ska sättas i bruk. Vatten från insidan pumpas ut med två stora pumpar på 600l/s. För att förhindra 
att Klarälven påverkar nivåerna via Pråmkanalen hålls Slussen stängd, slussportarna beräknas klara 
en nivå +47.9 RH2000, vilket motsvarar Klarälvens beräknat högsta flöde för platsen.

Utifrån nämnda förutsättningar bedöms inga ytterligare åtgärder nödvändiga i samband med plan-
förslaget.    
        

Kulturmiljö
Inga utpekade kulturhistoriska värden finns inom eller i anslutning till planområdet. Inte heller 
kända fornlämningar eller andra värdefulla kulturarv. I stadsdelen förekommer det ett antal byggna-
der som är av kulturhistoriskt värde. Planförslaget bedöms inte påverka värdet av dessa negativt.
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Fysisk miljö
Kv Barken 2 ligger i ett modernt bostadsområde bestående av lamellhus i fem till sex våningar med 
indragna takvåningar. Befintliga byggnader innefattar höga arkitektoniska kvalitéer och utstrålar en 
känsla av exklusivitet genom val av material, stora fönsterpartier, rymliga balkonger som vetter mot 
Pråmkanalen m.m. Materialvalen och färgsättning på befintlig byggnation knyter även an till områ-
dets identitet som hamn- och industriområde. 

I övriga stadsdelen finns det tillgång till livsmedelsbutik, restauranger, gym, bryggor, parkeringshus, 
båtplatser, gång- och cykelvägar, promenadstråk med mera. Det finns inga allmänna grönytor, men 
däremot gott om vattenkontakt. Närmsta allmänna lekplats ligger inom Herrhagen, cirka 500 meter 
österut. Stadsträdgården ligger ca 500 meter västerut och närmsta grönområde, Långholmsparken, 
ligger ca. 350m söderut. Ett parkeringshus ligger i områdets norra del, i anslutning till livsmedelsbu-
tiken. 

Sociala
Tyggårdsviken har tidigare varit ett industriområde som under de senaste åren genomgått en om-
vandling till en mångfunktionell stadsdel, med höga arkitektoniska värden och stadsmässiga kvali-
teer. Stadsdelen är bland de mest tätbefolkade i Karlstads tätort. Områdets blandning av funktioner 
skapar liv, rörelse och närhet i vardagen. Läget vid vattnet, arbetsplatserna, nöjesverksamheter och 
tilltalande gestaltning på hus och gaturum attraherar besökare och förbipasserande under dygnets 
alla timmar. Detta bidrar till att känslan av trygghet i området är relativt hög. Visionen för stadsde-
len har varit att skapa en blandstad och idag kan det konstateras att vision har uppnåts .

Planförslaget skulle innebära att befintlig tom verkstadsbyggnad ersätts av ett bostadsprojekt med 
höga arkitektoniska kvalitéer som skapar möjlighet för fler att bosätta sig i stadsdelen. Efterfrågan 
på bostäder, framför allt centralt belägna, är fortsattvis stor i Karlstad. Ett ökat befolkningsunderlag 
skulle i sin tur resultera i ökad rörelse och därmed även ökad trygghet i en del av området som idag 
kan upplevas otryggt genom den skarpa privatiseringen av befintlig tom byggnad. Dessa förutsätt-
ningar gör bostadsläget attraktivt för olika åldersgrupper samt barnfamiljer, som stigit i Tyggårdsvi-
ken som stadsdel. Det finns goda förutsättningar att leva ett hållbart och enkelt vardagsliv i Tygg-
årdsviken, men det saknas en närhet till allmänna lekplatser och grönområden. 
 

Teknik
Teknisk infrastruktur som kommunalt VSD-ledningar, fjärrvärme, el- och stadsnät finns framdraget 
till området. 

Service
Planområdet ligger centralt belägen och har god tillgång till kommersiellt och offentlig service inom 
gång- och cykelavstånd. 

Trafik
Berörd fastigheten är ansluten till Ahlmarksgatan i väst, som är en lokal genomfartsgata. I öst är 
fastigheten ansluten till Pråmkanalens strandpromenad, som fungerar även som gång- och cykelväg 
till närmast liggande stadsdelar som Herrhagen, Haga och Tingvallastaden. I övrigt är biltrafiken 
begränsad i stadsdelen och det finns goda förutsättningar att ta sig omkring med cykel. Närmast 
busshållplats är Nöjesfabriken, belägen cirka 300 meter från planområdet.  





Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
054-540 00 00, stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se


