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SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN 

 

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

Samråd:  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av försla-
get. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möj-
ligt. 

Granskning: 

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka plan-
förslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och 
biblioteket. Granskningstiden är minst tre veckor. 

För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta de-
taljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningsti-
den.  

Antagande:  

Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige.  
Planer som inte är av principiell betydelse antas av stadsbyggnads-
nämnden. 

Överklagande:  

Antagandebeslutet kan överklagas av den som senast i gransknings-
skedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda 
samt bedöms vara berörd av förslaget. 

Laga kraft: 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla, om planen inte är överkla-
gad. 

 
Medverkade tjänstemän  
Detaljplanehandlingarna har framtagits av stadsbyggnadsarkitekt 
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Arbetsgrupp 
Avdelningen för offentlig miljö, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Markavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 
VA-avdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Karlstads räddningstjänst 
Plan- och byggavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen 
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PLANBESKRIVNING 
Inledning 
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd och 
konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är juridiskt 
bindande.  

Planbeskrivningen för fastigheten Brödet 1 m.fl. är uppdelad i fem delar: 

 Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och 
sammanfattar planbeskrivningen. 

 Tidigare ställningstaganden – redogör för huruvida planen överensstämmer 
med tidigare beslut eller ställningstaganden såsom t.ex. översiktsplan och riks-
intressen.   

 Förutsättningar och planförslag – innehåller en beskrivning av nuläget och de 
planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom paran-
tes). 

 Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekono-
miska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
rättsverkan. 

 Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redo-
visar utfallet av behovsbedömningen. 

Handlingar 

Planen omfattar följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

 Gestaltningsprogram 

Utredningar 

 Geoteknisk undersökning (PM) med bilagor 1, 2, 3, 4 och 5 – den 29 juni 
2012 - SWECO i Karlstad. 

 Geoteknisk undersökning (PM) med bilagor 1, 2 och 3 – den 12 maj 2020 - 
SWECO i Karlstad. 

 Geoteknisk undersökning sammanfattning – den 19 januari 2021 – SWECO i 
Karlstad. 

 Geoteknisk undersökning (MUR) – den 9 juli 2021 – SWECO i Karlstad. 

 Geoteknisk undersökning (PM) – den 9 juli 2021 – SWECO i Karlstad. 

 Miljöteknisk markundersökning med bilagor 1, 2, 3 och 4 – den 27 juni 2011 - 
SWECO i Örebro. 

 Miljöteknisk markundersökning– den 7 oktober 2012 – SWECO i Karlstad. 

 Miljöteknisk markundersökning med bilagor 1, 2, 3, 4 och 5 – den 30 april 
2020 - SWECO i Örebro. 

 PM Miljöteknisk markundersökning den 8 feb 2020 – SWECI i Örebro. 

 Miljöteknisk markundersökning kompletterande – den 21 juni 2021 - 
SWECO i Karlstad. 

 Miljöteknisk markundersökning sammanställning – den 9 sep 2021 - SWECO 
i Karlstad. 
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 Miljöteknisk markundersökning (PM kostnadsuppskattning) – den 23 juni 
2021 - SWECO i Karlstad.  

 Transport av farligt gods med skyddsåtgärder (PM) – den 20 april 2020 - 
SWECO i Örebro. 

 Tåg- och vägbullerutredning inklusive bilagor – den 2 sep 2021 - SWECO i 
Stockholm.  

 Vibrationsutredning komfort – den 7 juni 2021 – SWECO i Örebro. 

 Fördjupad kulturhistorisk värdebeskrivning – den 14 november 2011 - Värm-
lands Museum. 

 Kulturhistorisk bedömning av tegelhuset – den 7 december 2020 och rev. 
Den 11 maj 2021 – Arkitektur och byggnadsvård i Örebro 

 Kulturhistorisk bedömning av stenmagasinet – den 7 december 2020 – Arki-
tektur & byggnadsvård i Örebro 

 Livslängdsbedömning av bärande delar för tegelhuset – den 25 mars 2021rev. 
5 maj 2021 – Konstruktör och entreprenadkonsult Mälardalen AB i Örebro 

 Dagvattenutredning och översämningsanalys den 2 juli 2021 - SWECO i 
Stockholm.  

 Översiktlig naturinventering - den 7 juni 2021 – Karlstads kommun. 

 Dagvattenutredning den 2 juli 2021 – SWECO i Stockholm  

Planförfarande 

Planändringen upprättas genom standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap, vil-
ket innebär att samrådet följs av ett granskningsförfarande.  

Preliminär tidplan för arbetet:  
Samråd fjärde kvartalet 2021 
Granskning första kvartalet 2022 
Antagande andra kvartalet 2022 

Tiderna kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på syn-
punkter under samråd. 

Bakgrund 

Planområdet är beläget i östra delen av Karlstad. Lantmännen äger genom sitt fastig-
hetsbolag Lantmännen Novare AB fastigheterna Brödet 1, Alstersbruk 1:2 och Alsters 
herrgård 1:1. Fastigheterna är idag bebyggda med industribyggnader från 1930 - 1950 
talet. Området utgörs i dag av byggnader som delvis används för verksamheter och 
delvis som förråd eller tomma lokaler.  

 
Översiktskarta med planområdet markerat   

Huvuddrag 

Lantmännens verksamhet har förändrats genom åren och med detta följer att även att 
markanvändningen numera sker på annat sätt än tidigare. I och med att verksamheten 
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förändrats har även användningen av mark och byggnader ändrats. Reparation av ma-
skiner som förr nästan alltid utfördes inomhus i verkstaden eller på maskingården sker 
numera alltmer utomhus eller på fält eftersom storlekarna på maskinerna har ökat och 
de måste fraktas på trailer vilket är kostsamt. Lantmännen ser inte några framtida an-
vändningsområden för dessa byggnader som verksamhetslokaler. Det är därför Fas-
tighetsbolaget Novare AB har ansökt om planändring för att utreda möjligheterna för 
byggande av bostäder i form av radhus och parhus.  

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning och pröva möjlighet-
en att åstadkomma byggrätter för drygt 320 bostäder i en blandad bebyggelse med 
småhus, flerbostadshus samt äldreboende och en fristående förskola. Planen syftar 
också till att spara delområden med värdefull natur som inte är planlagd sedan tidigare. 
Planen möjliggör också ca 10 000 kvm för verksamheter i form av närbutik, gym, 
vårdcentral och kontor. 

Plandata 

Planområde och angränsande områden 

Planområdet ligger i stadsdelen Alsters sydvästra del, ca 7 km nordost om Karlstad 
centrum och ca 2 km sydväst om Skattkärr. Det aktuella området avgränsas av Alster-
sälven i väster, Lantmannavägen i norr och Alsters villaområde i öster. I söder gränsar 
planområdet till Värmlandsbanan sträckan Karlstad – Hallsberg. Dock är kontakten 
med vattnet starkt beskuren av järnvägen, som löper mycket nära strandområdet. To-
talt sett uppgår planområdet till ca 15 ha. 

          
         Planområdet med angränsande fastigheter och gator  
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Markägare 

Fastigheterna Brödet 1 och Alstersbruk 1:2 ägs av Lantmännen Novare AB. Planen 
omfattar också en mindre del av Alstersbruk 1:1 som ägs av Karlstad kommun.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 2012 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen 2012. 

Översiktsplan 2050 

I den nya översiktsplanen ÖP 2050 som är ute på samråd ligger planområdet i stråket 
av stadsutveckling komplettering.   

Planprogram 

Detaljplanearbete för fastigheten Brödet 1 m.fl. har tidigare föregåtts av ett övergri-
pande planprogram. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i maj 2012. 
Det godkända planprogrammet har inte omfattat hela fastigheten Brödet 1, alltså nu-
varande planområdet. Inför detaljplanearbete har planområdet utökats så att det om-
fattar hela fastighet Brödet 1.    

 
Planprogram för Brödet 1  
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Gällande detaljplan  

Området är till största delar planlagt och omfattas sammantaget av 2 detaljplaner. Ge-
nomförandetiden för planerna har inte gått ut. Det föreslagna planområdet omfattas 
helt eller delvis av följande detaljplaner med genomförandetider i kronologisk ordning, 
nyast först: 

 Detaljplan för Alstersbruk 1780K-65-P2000/04 fastställdes den 25 januari 2000. 
 Detaljplan för Alster 1780K-85-/1976 fastställdes den 26 oktober 1976.  

Generellt anger planerna allmän platsmark i form av lokalgata och naturmark samt 
kvartersmark för parkering, handel och småindustri.  

 
Gällande detaljplaner med det nu aktuella planområdet markerat med rött   

Beslut om planläggning 

Den 26 januari 2011 gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag till Stadsbyggnadsförvalt-
ningen att ändra del av befintliga detaljplanen för en del av fastigheterna Brödet 1, 
Alstersbruk 1:1 och 1:2. För att kunna tillämpa bullerförordningen (SFS 2015:216) för 
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detaljplaner som inte påbörjats har stadsbyggnadsnämnden i juni 2015 fattat ett nytt 
beslut för planändringen.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära bety-
dande miljöpåverkan gjorts och samråtts med Länsstyrelsen 2020-12-09, enligt Miljö-
balken (6 kap). Kommunens bedömning är att genomförandet av denna plan inte ris-
kerar innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.  

Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas under rubriken 
Konsekvenser, i denna planbeskrivning.  

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara relevanta att behandla:  
- markföroreningar  
- miljö farligt gods 
- trafikbuller 
- dagvattenhantering 
- kulturmiljö 
- geoteknik och stabilitet  

Förenlighet med 2, 3, 4, och 5 kap MB 

Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rö-
rande annan lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum be-
höver särskilt beaktas;  

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler 

Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn. 

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenom-
råden, främst riksintressen. 

Planområdet ingår i det rörliga friluftslivet, intresset ska beaktas i samband med exploatering eller 
ingrepp i miljön (4 kap 2 §). Stor del av Karlstads centrum ingår i detta intresse. Riksintresset hind-
rar inte utveckling av befintliga tätorter. Planområdet gränsar inte direkt till Värmlandsbanan och 
E18 som är av riksintresse. Detaljplanen bedöms inte påverka något riksintresse negativt. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden. 

Detaljplanen bedöms inte påverka dessa områden. 

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer. 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det 
särskilda normer för: 

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Planförslaget bedöms inte påverka dessa miljökvalitetsnormer. 

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 
med mera. 

Strandskydd är upphävt i området men behöver prövas på nytt i planarbetet. Allén mitt i planområ-
det omfattas av biotopskydd. I övrigt bedöms inte ovanstående påverkas. 

Barnrättslagen SFS 2018:1197 

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrätt-
slagen (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. 
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- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 
För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte att belysa och utveckla den 
fysiska utformningen utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. 
Planförslaget innebär en utveckling av industritomt till bostäder. Planförslaget ger 
även fortsättningsvis möjlighet för idrott och centrumverksamhet. Industriverksamhet 
föreslås släckas ut. I planen har särskilt frågor som rör trygghet, rörelsemönster och 
identitet varit relevanta att belysa.  

Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspektiv redovisas under 
rubriken Konsekvenser - längst bak i planbeskrivningen. 

Riksintressen 

Riksintresse/skydd inom planområdet 

- Planområdet berörs av riksintresse avseende ”Vänern med öar och strandområden” 
enligt 4 kap 2§ (MB), områden där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas. 

- Området ligger inom och gränsar till område av riksintresse för kulturmiljövård, den 
s.k. Alsterdalen. Alsterdalen representerar ett värmländskt kulturlandskap med an-
knytning till litteratur och bruksrörelse.  

- Västra delen av planområdet omfattas även av förordnande till skydd för landskaps-
bilden enligt miljöbalken.  

    
  Utbredning av Landskapsbildskyddet med planområde blått markerat   Utbredning av Kulturmiljövården med planområdet blått markerat 

Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur kulturmiljövården och landskaps-
bildskyddet redovisas under rubriken Konsekvenser - längst bak i planbeskrivningen. 

Riksintresse/skydd i närheten av planområdet 

- Söder om programområdet passerar Värmlandsbanan som är av riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.  

- I norr angränsar programområdet mot E18. E18 är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.   

- Byggnadsminnet Alsters Herrgård ligger väster om området. Herrgården med tillhö-
rande byggnader och miljö är utsedd till byggnadsminne av länsstyrelsen. Den upp-
fördes 1772 och ersatte då ett stenhus från 1600-talet. Gården är nu inredd till min-
nesgård över Fröding och de värmländska diktarna med rötter i den gamla brukskul-
turen.  
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- Fornlämningar, det finns ett flertal fornlämningar i närheten av planområdet, dock ej 
inom det aktuella området. 

Kulturmiljö 

Det aktuella planområdet är belägen omedelbart öster om Alsterälven. På andra sidan 
älven finns anläggningen Alsters herrgård, till vilken de industriverksamheter som ge-
nom seklerna bedrivits inom området för dagens planområde varit knutna. Industri-
verksamheterna har i stor utsträckning fått sin lokalisering tack vare läget vid Alster-
älven, då vattnet fungerade både som kraftkälla och transportväg. Till Alsters industri-
verksamhet hörde också tegelbruket. Tegelbruket brann 1955 och förstördes i grun-
den, men återuppfördes i ny skepnad 1958. Driften i tegelbruket lades ned 1967. Den 
stora kvarnbyggnaden liksom expeditionsmagasinet på östra sidan ån ödelades av 
brand 1970. Inom planområdet finns också några andra utpekade värdefulla byggna-
der så som gula villan, stenmagasinet, elevatorhuset och järnvägsbron. 

Biotopskydd 

Trädallé framför gula villan i öster är biotopskydd enligt Miljöbalken.  

Strandskydd 

Avståndet till Vänern från planområdet är över 170 m. Värmlandsbanan avgränsar 
planområdet från Vänern. Området gränsar även till Alstersälven. Strandskyddet från 
Alsterälven inom planområdet är upphävt genom tidigare (ännu gällande) planer. Ett 
generellt strandskydd om 100 m från Alstersälven återinträder när dessa planer ersätts 
med ny detaljplan.   

Natur 2000  

Planområdet berörs inte av Natura 2000-område. 

Naturvårds – och friluftsplanen 

Området är utpekat i kommunens naturvårds- och friluftsplan. Stranden mot Alster-
sälven och några meter upp in i planområdet (gränserna är grova) täcks av ett skikt i 
naturvårds- och friluftsplan som är naturvärdesklassat som klass 2, i ett system där 
klass 1 är högsta naturvärde, klass 2 är mycket högt naturvärde och klass 3 är värde-
fulla naturvärde. Det är område Alsterdalen 64 f. I beskrivningen av detta beskrivs inte 
östra stranden dock påverkas de värden som beskrivs från västra delen av de föränd-
ringar som görs på östra strandsidan.  

Ekologiska spridningssamband- (groddjur och ädelslövsträdsinsekter) 

Planområdet med området intilliggande skog i väster berör ekologiska spridningssam-
band som sträcker sig från järnvägen och norrut fram till sjön Alsters i öster. Området 
har också betydelse för spridning för vildbin och lövskogsarter. 

Fornlämning RAÄ - nr. Karlstad 111:1 

I anslutning till dagens järnvägsbro, utanför det sydvästra hörnet på det aktuella områ-
det, genomfördes en större arkeologisk utgrävning (RAÄ-nr Karlstad 111:1) under 
1994. På platsen låg under slutet av 1800-talet en större ångsåg. Undersökningen ut-
fördes i samband med en ny järnvägssträckning och innefattade både en utredning och 
en slutundersökning. Platsens status är "undersökt och borttagen" vilket tolkas som 
att några ytterligare undersökningar i direkt anslutning till det utgrävda området inte är 
aktuella. 

Fiskevårdsområde 

En mindre del av planområdet i norr berör fiskevårdsområde som sträcker sig från 
Lantmannavägen och norrut fram till Molkom. 
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Strategiska planen 

Den strategiska planen anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Till den 
strategiska planen kopplas också fyra målområden; En kommun för alla, En Kun-
skaps- och tillväxtkommun, En miljösmart kommun och En attraktiv kommun. Plan-
förslaget bedöms innebära ett tillskott av attraktiva bostäder med inslag av verksam-
heter i form av närservice i anslutning till bef. bostadsområde, vilket bedöms att det 
ligger i linje med ovanstående visioner och strategier. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Planen finns med i Karlstads kommuns bostadsförsörjningsprogram som möjlig bo-
stadsproduktion för perioden 2021 - 2022. 

Planarbetsprogram 

Detaljplanen har getts prioritet 2 i planarbetsprogram för 2021 - 2022. 

Förutsättningar och planförslag 

Markanvändning  

Bebyggelsen i området är spridd och utbyggd för industriverksamheter i form av la-
gerbyggnader, förråd, reparationsanläggningar för lantbruksmaskiner och parkeringar. 
Några av de uppförda husen är tomma och används inte idag. Skalan på byggnaderna 
varierar från 1 våning i norr till 2 våningar i mitten. I övrigt ligger området ganska 
högt i förhållande till Vänern och Alstersälven vilket gör att vissa delar av området, 
exempelvis kullen i mitten, kan synas från Vänern. 

Planförslag - kvartersmark   

Mixen av bostäder med mindre centrumfunktioner och närheten till älven och Alsters 
herrgård bidrar till en dynamisk livsmiljö och ett kvalitativt boende. 

Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet är bostäder (B). I begreppet 
bostäder (B) ingår alla slag av varaktigt boende tex. vårdboende, studentboende, seni-
orboende osv. På norra delen av planområdet medger planen centrumfunktion - när-
service (C). I begreppet centrumändamål (C) ingår alla slag av kontor, service, restau-
rang, vårdcentral, folktandvård, hantverk, gym och friskvård, frisör och hudvård. 
Längs Lantmannavägen tillåter planen en livsmedelsbutik – närbutik (H1) om max 
1500 kvm i bruttoarea (BTA). Syfte med handel är att skapa byggrätt för en mindre 
livsmedelsbutik i form av närbutik som kan försörja planområdet och även Alsters vil-
laområde. Inom norra resp. sydvästra kvarteren medges också delvis parkering (P). 
Inom områdets sydvästra del medger planen möjlighet för en förskola (S1) för 5 - 6 
avdelningar med utemiljö om minst 3500 kvm som kan hägnas in som skolgård. I om-
rådets sydvästra del i direkt anslutning till Alsterälven där elevatorshus ligger, föreslår 
planen möjlighet för en kaféverksamhet och/eller besöksändamål, beteckning (C1 
resp. R2).  

Planförslag – allmänplatsmark   

Användning av allmänplatsmark består i huvudsak av ytor för biltrafik, gång och cykel 
samt utevistelseytor för allmänheten. Centralt inom planområdet medges en yta för 
naturmark som kan gestaltas som mötesplats för boende, ges beteckningen (NA-
TUR). En grönyta mellan järnvägen och tillkommande bostäder och skogssluttningen 
mot Alstersälven har också sparats, som i planen är betecknat (NATUR).  

Planen medger också strandområde längs Alsterälven som natur med möjlighet för 
gång- och cykelväg och gångpromenad som sträcker sig norrut mot Lantmannavägen.  

Stampvägen benämns som (LOKALGATA). Här löper ett separat stråk för gc-väg 
som binder ihop gc-vägen i norr med sommarcykelstråk i söder. Stampvägen med an-
slutande tvärgator förutsätts att vara för lokaltrafik, betecknas som (LOKALGATA). 
Planen medger också vägyta beteckning (VÄG) där en mindre del av Lantmannavägen 
berör planområdet. 
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Illustrationsplan som visar planstrukturen  

Bebyggelse och skala 

Rent generellt är bebyggelsen inom området storskalig och anpassad till industriverk-
samhet. Byggnaderna består i huvudsak av lokaler för förråd och industriverksamhet. 
Skalan på bebyggelsen är 1 våning i norr och 2 våningar i söder.  
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Bebyggelse och skala inom planområdet 

Planförslag  

Planens förutsättning är att området utvecklas till en struktur som delvis anpassar till 
kringliggande gatustruktur. Generellt innehåller bebyggelsen bostäder i form av radhus 
och flerfamiljshus med inslag av förskola i söder och lokaler för centrumverksamheter 
i norr.  

Exploateringsgrad kommer att i genomsnitt ligga på 25 - 30% andel av byggrätten. 
Tillkommande bebyggelse reglereras dels genom högsta byggnadshöjd och dels genom 
största tillåtna antal kvm i byggnadsarea resp. bruttoarea, planbestämmelserna (e1) och 
(e2). Höjden på bebyggelsen kommer i huvudsak att variera mellan 2 - 3 våningar dvs. 
2 våningar utmed bef. villaområde och delvis 3 våningar utmed Alstersälven samt 4 
våningar i sydvästra resp. nordvästra delarna längs med järnvägen. 

Byggrätten för förskola (S1) tillåts endast under förutsättning att erforderlig utemiljö 
om minst 3500 kvm i anslutning till skolverksamhet kan tillgodoses, bestämmelsen 
(e3). Uppförande av 1600 kvm i BTA för förskola kan i princip innebära en förskola 
för 5-6 avdelningar som motsvarar 100 -110 barn. Förskolan kan vara antingen frilig-
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gande eller integrerad med bostäder. Planen begränsar högsta tillåtna area för markan-
vändning handel (H1) till 1500 kvm i bruttoarea (BTA), bestämmelsen (e4).  

 
Sydväst vy från Alstersälven som visar förslaget mot älven – SWECO Arkitekter 

Inom vissa delar av planområdet tillåter planen också utöver angiven högsta bygg-
nadshöjd, en indragen takvåning på minst 1.5 meter från fasadliv (f5) under förutsätt-
ningen att största tillåtna bruttoarea (e1) inte överskrids.  

Totalt sett kan byggrätterna i planen uppgå till drygt 320 bostäder (B), 1600 kvm i 
BTA för förskola (S1) och 10 000 kvm yta för centrumverksamheter (CKR1H1) i form 
av kontor, gym, vårdcentral, närbutik mm. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag 

Industri och bruksmiljö är en viktig del av områdets identitet. Planområde är direkt 
beläget öster om Alstersälven. På andra sidan av älven ligger Alsters herrgård, till vil-
ken de verksamheter som genom seklerna bedrivits inom området för dagens fastighet 
varit knutna. Olika verksamheter har avlöst varandra vid den kraftkälla och transport-
väg som Alsterälven utgör. Utvecklingen började redan på 1300-talet med kvarnverk-
samhet och fortsatte med sågning av virke, brygghus med sprittillverkning och klen-
smedja samt på senare år tegelindustri. 1837 - 1866 utvecklades Alster till en bety-
dande industrianläggning. Den aktuella planen berör en del kulturhistoriska miljöer 
och byggnader så som elevatorshus, tegelbrukshus, gula villan, stenmagasinet och 
järnvägsbron i söder. Den enskilda byggnaden som ska behandlas varsamt är enligt 
planen elevatorshuset, järnvägsbron och gula villan med den tillhörande miljön.  

 
Befintlig bebyggelse inom planområdet 
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Tegelbrukshuset 

Huset är beläget i nordvästra hörnet av planområdet med gavelfasad mot Lantmanna-
vägen. Byggnaden som idag finns på platsen är uppförd efter branden sommaren 1955 
och senare om- och tillbyggd i omgångar. Byggnaden i sig är uppdelad i tre delar: 
”Potatislagret” (där tidigare kammartorka och maskinsal inrymdes), ”Tegelladan” (där 
tidigare ringugnen fanns) och Alsterhallen som uppfördes 1989 (där Lantmännen tidi-
gare haft butik). Exteriört är de förhållandevis intakta med murat tegel och grönmå-
lade träfönster och verkstadsportar. På gaveln mot norr finns en låg skorsten och en 
målad text ”Alsters tegelbruk”. Taket är delvis belagt med ett trapetskorrugerat plåttak 
och delvis med papp. 

  
Tegelbrukshuset mot öster                Tegelbrukshuset mot norr 

Vita stenmagasinet 

Magasin som har uppförts år 1939 har använts som lager och arkiv. Byggnaden är in-
tressant på grund av sin ålder och de snickerier som finns i form av portar och föns-
terluckor. Fasaden är vitputsad och fönster och fönsterluckor är målade gröna.  

    
Vita stenmagasinet 2021                     Vita stenmagasinet år1939  

Gula villan ”kontor” 

Huset ligger mitt i området och syns på häradskartan. Därför är det troligtvis äldre än 
1880. Huset byggdes som ett bostadshus i två våningar med vind och källare. Huset 
omgestaltas därefter till kvarnmästarbostad. Under senare tiden fungerade delar av 
byggnaden som bostad för förvaltaren (övre plan) och kontor (nedre plan).  

 

Gula villan med allén från öster Gula villan med verandan och stensockel  

Elevatorhus 

En röd och hög byggnad finns nere vid vattnet där man från pråmar hissade upp säd 
som sedan via transportband nådde kvarnen. Byggnaden uppfördes troligen under 
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1800-talets senare del. Intill elevatorhuset har funnits bryggor och förtöjningspållare 
samt spår efter någon slags ramp, troligtvis ett transportband.  

  
Elevatorhus i dag                                                  Elevatorhus, bogserbåt och pråmar år1920 

Röda längan (röda ladan) i närheten av Alstersälven 

I närheten av Alstersälven finns en röd lada. Huset är uppfört år 1939 och består av 
två delar; en ursprunglig byggnadsdel och en tillbyggnad i den södra änden. Den ur-
sprungliga delen är uppförd som en långsträckt, ganska låg hallbyggnad. Fasaderna är 
klädda med liggande spontad träpanel, vilken är målad med röd slamfärg. Taket är 
täckt med sinuskorrugerad plåt. Här finns också en gallerförsedd ventilationshuv i trä. 
På samtliga tre sidor finns skjutportar klädda med röd träpanel.  

 
Röda längan från söder                 Röda längan från norr 

Gamla järnvägen med bro 

I planområdets sydvästra del finns järnvägsspår kvar från den gamla järnvägsdragning-
en. Över Alstersälven finns en järnvägsbro som är välbehållen. Järnvägsbron är en 
fackverksbro av stålbalkar sammanfogade med nitar. Stålet är målat i en grön kulör. 
Vid vardera älvsidan finns ett kraftigt brofundament utfört i huggen sten. Bron bär på 
kulturhistoriskt värde främst av teknikhistorisk och kommunikationshistorisk art. 
Bron är en typisk representant för järnvägsbroar från 1800-talets andra hälft och 1900-
talets inledande decennier.   

 
Järnvägsbron från väster                        Gångpromenad under Järnvägsbron 
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Planförslag  

Rivningsförbudsbestämmelse (r) 

Gula villan, Elevatorshuset och järnvägsbron som är välbehållen bedöms att vara en 
intressant del av industriminnet skyddas i planen genom planbestämmelser, rivnings-
förbud (r1) och (r2).  

Skyddsbestämmelser (q) 

Planen medger två skyddsbestämmelse (q1) och (q2). För tegelbrukshuset gäller 
skyddsbestämmelse (q1) som innebär att norra gavelfasadens exteriör så som tegelfa-
sad med texten ”ALSTERS TEGELBRUK” och skorsten inkluderande stege och 
räcke ska bevaras och inte täckas över.  För gula villan gäller också skyddsbestämmelse 
(q2) som omfattar verandan med stensockel. Åtgärder och övertäckning av avgränsade 
partier tillåts där detta är nödvändigt av drifts-, säkerhets- eller tillgänglighetsskäl.  

Varsamhetsbestämmelser (k)   

Rent generellt föreslås för kulturhistoriska byggnader varsamhetsbestämmelse (k) be-
träffande exempelvis färgsättningar, fönsterindelning, materialval och takform, samt 
att byggnadernas särdrag särskilt ska beaktas vid ändring, om-, och tillbyggnad så att 
dessa byggnadstekniska och kulturhistoriska värden kvarstår  

Planen eftersträvar också ett återskapande av industriminnet tex. genom fasadmaterial 
och färgsättning som utgår från områdets identitet, där bruksmiljö är ett viktigt inslag. 
I kombination med både rivningsförbud och skyddsbestämmelser förutsätter planen 
även varsamhetsbestämmelser för respektive byggnader för att tydliggöra vad som gäl-
ler vid bygglovsprövning för ändringar av bebyggelsen, PBL.  

För gula villan föreskriver planen varsamhetsbestämmelse (k1) beträffande byggnadens 
exteriör. Vid underhåll och ombyggnation ska dock följande särskild beaktas: 

- Fasader ska vara utformade med stående träpanel med gulmålad färg. 
- Taket ska vara utformat som sadeltak, belagt mer rött lertegel. 
- Verandan ska ha stensockel. 
- Sockeln ska vara putsad. 
- Fönster ska vara i trä med genomgående spröjs. Dessa ska vara vitmålade. 
- Takfoten ska dekoreras med tandsnitt med vitmålad färg. 
- Takkupor får inte anordnas. 
För tegelbrukshusets norra gavelfasad förutsätter planen varsamhetsbestämmelse (k2) 
beträffande materialval – tegel. Starkast karaktärsskapande för huset som ska beaktas 
är bef. skorsten med tillhörande stege och räcke.  

För elevatorshuset gäller varsamhetsbestämmelse (k3) som ska beaktas. Vid underhåll 
och ombyggnation ska dock följande särskild beaktas: 
- Fasader ska vara utformade med stående träpanel med faluröd slamfärg. 
- Dörrarna ska vara utformade med stående träpanel med svartmålad färg. 
- Taket ska vara utformat som sadeltak, belagt med rött lertegel. 
- Takfotens tandsnitt ska vara vitmålat. 
- Fönster ska vara i trä med genomgående spröjs. Dessa ska vara vitmålade.  

Växtlighet och natur 

Planområdet utgörs huvudsakligen av några industribyggnader, asfalterade ytor som 
används för bilparkering och ett brett grönstråk i både väster och söder. Inom det 
gröna stråket, i brant sluttning ner mot Alstersälven, finns höga naturvärden som be-
står av äldre lövskog med blandade trädslag och flera sorters ädellöv. Söder om plan-
området i svackan mellan järnvägen och bef. gångväg eller sommarstråk finns också 
höga naturvärden som består av medelålders lövskog med rik förekomst av död ved. 
Mitt i planområdet ligger en fin bergsbunden höjd med blockig terräng och äldre 
blandskog. Höjdpartit består av hällmarksskog med ett stort inslag av gamla tallar 
främst i öster, väster, söder och uppe på höjden. I anslutning till gula villan finns också 
en gammal fruktträdgård och en dubbelsidig allé som framhäver tydligt huvudin-
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gången till huset. Inom området finns flera invasiva främmande arter, så som lupin, 
kanadensiskt gullris, vresros och den EU-klassade jättelokan.  

Planförslag. 

Inför planarbetet har en naturinventering för området tagits fram1. Naturinventering-
en utpekade 4 delområde som har mycket höga och höga naturvärden. Hela grönstrå-
ket utmed älven (benämndes delområde 1 i inventeringen) utpekades som mycket 
höga naturvärde vilket förutsätts att sparas genom markanvändning (NATUR). På 
denna naturmark accepteras åtgärder som behövs ur rekreation - och parkstråksper-
spektiv. Här ska ingrepp vara få och utföras med en planerad anpassning så att dagens 
värden för befintliga särskilda arter och artgrupper bibehålls. Sänkan mellan bef. 
gångstig och järnvägen (benämndes delområde 2 i inventeringen) som har hög na-
turvärden förutsätts också sparas genom markanvändning (NATUR). På denna yta 
bör inga ingrepp göras mer än enstaka åtgärder för att trädsäkra järnvägstrafiken. Där-
emot kan vegetationen utmed gångstigen på mark med samma höjdnivå anpassas utan 
krav på hänsyn till särskilda naturvärden. 

Höjdpartit i mitten av planområdet (benämndes delområde 6) har också höga na-
turvärden vilket förutsätts i stort sett sparas som markanvändning (NATUR). Här fö-
reslås också att några gamla tallar utmed höjdpartiet som berör kvartersmark sparas, 
beteckning (n1).     

Alléerna längs gula villan i öster (benämndes delområde 7 i inventeringen) som har 
höga naturvärden är redan skyddade enligt MB vilket förtydligats i planförslaget ge-
nom bestämmelsen (n4). Utöver dessa områden förutsätter planen att de gamla tallar-
na som berör kvartersmark skyddas genom bestämmelsen (n1). 

Planens förutsätter också att vid genomförande av planen planeras arbetet så att inva-
siva arterna så som lupin, kanadensiskt gullris, vresros inte får större spridning, utan 
snarare bekämpas.  

             
              Översiktligbild från naturinventering som visar delområden inom planområdet 

 
1 Översiktlig naturinventering - Karlstads kommun den 7 juni 2021 
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Strandskydd  

Det generella strandskyddet i Sverige är 100 meter. En stor del av planområdet i väs-
ter, berörs av strandskyddet från Alstersälven. Enligt miljöbalkens nuvarande lydelse 
inträder strandskydd när ny detaljplan upprättas, och frågan om upphävande av 
strandskyddet ska prövas i den nya planen.  

Planförslag 

Strandskyddet som berör beteckningar vattenområde (W1), gatumark (GATA), väg-
område (VÄG)kvartersmark (BS1PCKR1H1), gångpromenad (gångpromenad) och 
gc-väg (CYKEL) föreslås fortsatt vara upphävt. Strandskyddet upphävs inom planom-
rådet genom administrativa bestämmelsen (Strandskydd). 

 Skäl för att upphäva strandskyddet är att: 

 Det aktuella återinförandet av strandskyddet som avses att upphävas är till 
största delar beläget på redan ianspråktagen mark för industriverksamheter, 
parkering och biltrafik som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

 En stor del av det berörda området är redan avskuret från stranden och vatt-
net genom en bilväg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv. 

 Området är starkt påverkat av industriverksamhet som pågått under drygt 100 
år.  

 I den föreslagna exploateringen kommer det för allmänheten viktiga området, 
dvs. strandområdet, att utgöras av allmän plats (naturmark, gc-väg och gång-
promenad) och därmed vara tillgängligt och främja det rörliga friluftslivet, vil-
ket överensstämmer med strandskyddets syfte. 

Gator och trafik 

Biltrafik och gatumiljö 

Idag nås planområdet från E 18, via Lantmannavägen i norr och Stampvägen i öster. 
Lantmannavägen är en statlig väg medan Stampvägen är en kommunal väg. Pågående 
industriverksamheter angörs idag huvudsakligen från Lantmannavägen och delvis via 
en Stampvägen i söder där grinden finns. Stampvägen leder vidare ner söderut under 
en tunnel under järnvägen till den lilla småbåtshamnen och badplatsen. Stampvägen 
fungerar också som matargata som försörjer en stor del av Alsters villaområde.  

Alsters elkraftsanläggning ligger utanför plangränsen i väster. Mitt i planområdet i höjd 
med gula villan angörs anläggningen via en serviceväg/driftväg. Driftvägen används då 
och då när anläggningen behöver tex. reservdelar eller service.   

Planförslag 

Förutsättningen enligt planen är att tillkommande byggrätter försörjs via Lantmanna-
vägen och Stampvägen. Centrumdelen ansluter till Lantmannavägen på samma sätt 
som idag. Bostadsbebyggelse och förskola kommer att försörjas via två tvärgator i öst-
västlig riktning som ansluter till Stampvägen, beteckning (LOKALGATA). Planen 
förutsätter att Stampvägen övergår från trafikmiljö till mer uttryck av lokalgata med 
bättre trafiksäkerhet där busshållplatserna föreslås att placeras. Gatan föreslås att få 
trottoar/gångväg med trädplantering på västra sidan och en separat gc-väg på östra si-
dan.  

Garage/nedgrävda parkeringar ska i första hand angöras från tvärgator och det ska 
placeras på lämpligt ställe med hänsyn till trafiksäkerhet. Ett vanligt och lämpligt ställe 
för infarten är i mitten av bostadskvarter. Vissa delar av radhusen i öster får angöras 
direkt från Stampvägen. 

Lämning och hämtning för den planerade förskolan föreslås att ske på kvartersmark 
för förskoletomten. Det är viktigt att lämning och hämtning placeras på ett sätt som 
minimerar trafikflöde in i området.  

Generellt bedöms det att projektet kan generera ca 1500 bilar per årsmedeldygn. 
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Trafiksäkerhet  

Passagen över Lantmannavägen utgör idag tidvis en otrygg trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter så som gående och cyklister.  

Planförslag 

Planen förutsätter att cyklister och fotgängare ska korsa Lantmannavägen på ett tryg-
gare och säkrare sätt än idag genom anläggning av en tydlig passage i anslutning till 
bef. busshållplatser. Förutsättningen är att den tilltänkta passagen ska förses med mitt-
refug och ev. förhöjd yta som trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Placering och gestalt-
ning av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska särskilt studeras närmare i de-
taljprojekteringen. På Stampvägen föreslås också att busshållplatserna utformas som 
timglashållplats vilket ökar trafiksäkerheten för gående. I övrigt föreslår planen att 
samtliga inre gator i området utformas på de gåendes och cyklisters villkor. Det ska 
vara trafiksäkert så barn och äldre kan känna sig trygga i området. 

Bilparkering  

Planförslag 

Grundprincipen gällande parkering är att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt eget 
parkeringsbehov inom fastigheten i enlighet med kommunens gällande parkerings-
norm2. Just nu pågår en revidering av parkeringsnormen vilket troligtvis leder till att p-
talen kommer att justeras. Förutsättning är att parkering ska lösas på kvartersmark, 
tex. genom parkeringsgarage under tillkommande flerfamiljshus, p-hus och markpar-
kering framför radhusen. Parkeringshus ska gestaltas och integrerats i kringliggande 
bostadsbebyggelse så att det kan läsas som en huskropp. Målsättningen är att parke-
ringsplatser för besökande och verksamheter ska kunna samnyttjas i så hög utsträck-
ning som möjligt, vilket möjliggör att det samlade parkeringsbehovet kan reduceras 
något. Respektive byggherre ska dock lösa sitt eget behov av besöksparkering inom 
fastigheten. 

Parkeringstalen för verksamheter (kontor) och dagligvaruhandel kommer troligtvis 
ligga kvar enligt gällande parkeringsnorm även efter revideringen. De parkeringstalen 
är idag 8-15 platser per 1000 m² BTA för kontor och 30-40 platser per 1000 m² BTA 
för dagligvaruhandel. 

För flerbostadshus i stadsdelen Alster är parkeringstalen idag 5 parkeringsplatser per 
1000 kvm för lägenhet < 40 m² och 11 parkeringsplatser per 1000 kvm för lägenhet 
≥40 m². För småhus med gemensam parkering gäller 1,5 per bostad. Ovanstående 
parkeringstal kommer med stor sannolikhet justeras i och med revideringen så att kra-
vet på parkeringsplatser för flerbostadshus blir något högre och kravet för småhus blir 
något lägre.  

När det gäller parkeringstalen för förskola med 6 avdelningar förutsätts det att beho-
vet för lämning och hämtning blir 13 p-platser med hänsyn till att varje parkeringsplats 
kan användas flera gånger vid hämtning/lämning. Antalet parkeringsplatser för perso-
nal kan uppgå till 13-14 p-platser om förskolan bemannas av 18-20 personal 

Planen med nuvarande utformning möjliggör också ett vårdboende eller liknande vil-
ket gör att en särskild parkeringsutredning i samband med bygglov kan bli aktuell. 

Cykelparkering 

Kommunens parkeringsnorm har även krav på att cykelparkering tillskapas till fastig-
heter. Hur många cykelparkeringsplatser som ska tillskapas beror på läget i kommunen 
samt vilken form av verksamhet eller bostäder det handlar om. Parkeringstal finns 
fastställda i kommunens parkeringsnorm. 

Planförslag 

 
2 Parkeringsnorm för Karlstads kommun, godkändes av kommunstyrelsen den 13 december 2016  
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Cykelparkeringstalen för verksamheter (kontor) och dagligvaruhandel kommer troligt-
vis ligga kvar enligt gällande parkeringsnorm även efter revideringen. De parkeringsta-
len är idag 15 platser per 1000 m² BTA för kontor och 10 - 20 platser per 1000 m² 
BTA för dagligvaruhandel.  

För flerbostadshus är parkeringstalen idag 20 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 oav-
sett storlek. Det parkeringstalet kommer med stor sannolikhet justeras i och med revi-
deringen så att kravet på cykelparkeringsplatser för flerbostadshus blir något lägre. 

För förskolan förutsätts att antalet cykelparkeringar blir totalt 26 stycken (22 för barn 
och 4 för personal). Det ska också noteras att dessa siffror gäller under förutsättning 
att det är 6 avdelningar som ska byggas 

Förutsättningen är också att det ska även vara enkelt och smidigt att parkera cykeln 
för besökande i området i nära anslutning till bostäders och serviceinrättningars en-
tréer.  
För att cykelparkeringarna ska vara godkända generellt gäller följande:  
Cykelparkeringsplatser i markplan ska alltid vara placerade nära entrén. Minst hälften 
av platserna ska vara väderskyddade och minst hälften av platserna i nära anslutning 
till entrén och i markplan. Detta gäller för både bostäder och verksamheter. 

Gång- och cykeltrafik 

Området nås idag via några gång- och cykelvägar som ingår i det övergripande cykeln-
ätet. Gång- och cykelstråket från området kopplas till stadskärnan genom en gc-väg 
längs Stampvägen som fortsätter väster ut till Kronoparken via en vägport under E18. 
Den gc-vägen har definierats som stomnät i cykelplanen. Söder i planområdet i öst-
västlig riktning passerar planområdet så kallad sommarcykelstråk som fortsätter väs-
terut till Välsviken. Längs Stampvägens östra sida löper också ett separat gång- och 
cykelstråk som är kopplat till badplatsen via en järnvägsundergång. En mindre del av 
det stråket i söder övergår i en smal väg med blandtrafik. 

Idag går det att promenera längs med Alstersälven på herrgårdens sida över gamla 
järnvägsbron i söder och vidare österut via gångvägen som sammanstrålar med 
Stampvägen. Hela gångstråket är ett viktigt rekreationsstråk idag för boende i området 
och besökare till Alsters herrgård. Att ta sig vidare längs Alstersälvens östra sida in på 
planområdets sida går ej idag då området är avspärrat både i norr och i söder. 

Planförslag 

Den separata gc-vägen längs Stampvägen i öster föreslås enligt planen att kompletteras 
och förlängas söderut. Befintligt sommarcykelstråk förslås att omvandlas till en stan-
dard gc-väg. Den nya cykelvägen kommer att ingå som en viktig komplettering i hu-
vudstråket som binder ihop östra Karlstad (Alsters villaområde, Busterud mm) med 
Välsviken. Planen förutsätter anläggande av ett nytt gångstråk utmed Alstersälvens 
östra sida i form av gångpromenad som kompletterar bef. promenadstråk på västra si-
dan av Alstersälven. 

Kollektivtrafik 

I direkt anslutning till planområdet i norr längs Lantmannavägen finns en hållplats 
som trafikeras av både regionbuss (linje 501 mellan Väse och Karlstad) och tätorts-
buss/stadstrafik (linje 5 mellan Alster och Karlstad). Båda linjerna går i halvtimmestra-
fik. Det finns också två hållplatser för stadstrafiken längs Stampvägen. Hållplatserna i 
riktning Karlstad har ett väderskydd.  

Planförslag 

Planen föreslår att busshållplatsen längs Lantmannavägen förbättras och får en relativt 
god tillgänglighet för oskyddade trafikanter genom anläggning av en tydlig passage 
med mittrefug. Busshållplatsen föreslås också att få busskur och väderskyddat cykel-
ställ. När det gäller busshållplatserna på Stampvägen föreslås att de utformas till så kal-
lad timglashållplatser som höjer trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
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Folkhälsa 

Trygghet 

Trygghet är bl.a. att kunna röra sig i staden utan att uppleva sociala eller fysiska be-
gränsningar. Ett område där det finns människor och ”ögon” som ser vad som händer 
upplevs oftast tryggare än ett folktomt område. Flera gång- och cykelvägar korsar 
planområdet och bidrar till en öppenhet och möjlighet till vägval. Dessa bidrar till en 
ökad upplevd trygghet. Det aktuella området kan uppfattas som otryggt under kvälls-
tid, när skolan avlutar sin verksamhet. 

Planförslag 

Ny bostadsbebyggelse som ersätter ett industriområde innebär att fler kan bo och vis-
tas i närområdet under större delen av dygnet. Detta medför att det aktuella området 
blir mer tillgängligt och tryggt först och främst under kvällstid. En tryggare upplevelse 
kan skapas med tillfredsställande belysning på parkeringsytor, gång- och cykelvägar 
och runt entréer.  

Jämställdhet  

Det finns inom området tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, vilket är 
viktiga jämställdhetsvillkor vid planering av ett område.  

Tillgänglighet  

Möjligheten att nå området med många olika trafikslag och områdets plana topografi 
gör det lättillgängligt för personer med funktionshinder.  

Planförslag  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses 
och avgöras i samband med byggnads- och markprojekteringen och vid kommande 
bygglovsprövning.   

Barnperspektiv 

Generellt används området inte av barn.  

Planförslag 

Förslaget innebär i princip ett bilfritt område med flera publika ytor i form av natur 
och gc-stråk. Detta ökar barns möjlighet att röra sig fritt inom planområdet. Den nya 
stadsdelen kommer att vara för bostäder med möjlighet för en grönyta i form av 
höjdparti mitt i området som kan användas som mötesplats under olika tider vilket är 
bra för barnens hälsa. 

Tekniska system 

Vatten och avlopp 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns framdragna i Stampvägen. Detalj-
planeområdet ingår i verksamhetsområdet för dag-, spill- och dricksvatten.  

Planförslag 

Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. För att lösa VA-
försörjningen för området kommer det kommunala VA-nätet i Vammelsvägen (från 
pumpstationen på Alster 1:4 fram till Strandviksvägen) behöva byggas ut. Allmänna 
VA-ledningar föreslås att dras i tillkommande lokalgator inom området. Avstyckning 
av tillkommande fastigheter ska utföras så att dag- och spillvatten kan avledas med 
självfall. 

Dagvatten 

Idag finns inga kända reningsanläggningar för dagvattnet inom området och ingen 
känd anslutningspunkt till det kommunala dagvattenledningsnätet i Stampvägen. För 
att reda ut hur dagvattnet avleds idag och hur det kan avledas när planområdet exploa-
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teras har en dagvattenutredning tagits fram3.. Utredningen pekar på att ungefär hälften 
av planområdets västra sida avvattnas idag via ledningsnät och utloppsledning till Als-
terälven, medan övriga delar avrinner ytligt inom området till ett större öppet dike 
längs med banvallen som saknar anslutning till ledningsnät. Slutlig recipient för dag-
vattnet från planområdet är vattenförekomsten Hammarösjön i Vänern.  

Planförslag  

Planens förutsättning är en hållbar dagvattenlösning som utgår från både dagvattnets 
kvalitet och kvantitet. Dagvattnet från kvartersmarken förutsätts att renas och fördrö-
jas i öppna växtbäddslösningar, skelettjordar och genomsläppliga beläggningar, innan 
det leds vidare till kommunalt ledningsnät i de allmänna gatorna. Förutsättningen för 
dagvattnet som kommer från den lilla kullen som ligger mitt i område är det ska ledas 
österut till vägdiken som planeras att ligga utmed nor-sydlig lokalgata. Dagvatten från 
de allmänna gatorna föreslås avledas vidare via rännstensbrunnar till ledningsnät och 
vidare till en dagvattendamm som planeras i planområdets lägsta punkt, beteckning på 
plankartan (fördröjning), dit även dagvatten från kvartersmarken avleds efter rening. 
Dagvattendammen förutsätts att ha en tillgänglig volym på 930 m3 och en erforderlig 
fördröjningsvolym på minst 450 m3 innan avledning sker till recipienten. 

 
En översiktlig bild där föreslagna lösningar för dagvattenfördröjning med dagvattenledningar redovisas 

 
3 Skyfall- och dagvattenutredning – den 2 juli 2021 – SWECO i Stockholm   
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Längdsektion och tvärsektion av dagvattendammen som dimensioneras för att omhänderta planområdets dag-
vatten. 

Det renade och fördröjda dagvattnet leds därefter från dammens utlopp västerut i 
riktning mot Alsterälven. Utloppet mot Alsterälven görs så att erosionsrisk minimeras. 

Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms att kvaliteten på dagvattnet som avleds 
från planområdet inte riskerar att påverka recipientens status negativt eller äventyra 
dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna, utan istället bidra till att miljökvali-
tetsnormerna kan följas. Det kan också uppmärksammas att en fördröjning av dagvat-
ten enlig planen innebär att föroreningsbelastningen i jämförelse till befintlig dagvat-
tenlösning blir betydligt lägre. Resultatet av utredningen visar också att årsmedelflöden 
och den totala årsbelastningen av föroreningar minskar något i och med planförslaget, 
även utan dagvattenåtgärder. Den hårdgjorda industrimarken ersätts delvis med gröny-
tor och en markanvändning som ger lägre föroreningsbelastning jämfört med befint-
ligt läge.  

Dagvatten extremregn  

Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn. 

Planförslag  

Marken inom planområdet måste höjdsättas så att dagvatten från ett extremregn fritt 
kan ytavledas söder ut mot föreslagna dagvattenmagasin. 

Skyfall och flödesstråk 

Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn. I samband 
med planarbetet har en dag- och skyfallskartering för 100-årsrgen över planområdet 
tagits fram. Enligt den framtagna skyfallskarteringen berörs planområdet av skyfalls-
stråk längs lokalgata i både nord-sydlig och öst-västlig riktning samt en lokal lågpunkt i 
söder. 

Planförslag 

Marken inom planområdet måste höjdsättas så att vatten i flödesstråket kan rinna fritt 
mot lågpunkter längs gata och inte översvämma föreslagen bebyggelse. Det är viktigt 
att bostadskvarter utmed berörda lokalgator ligger högre än gatan så att det kan skapas 
en sekundär avrinning mot vägen. För att säkerställa en säker avledning av större ne-
derbördsmängder ner till föreslagen damm förutsätter planen ett utrymme för flöde-
stråk i förlängning av den nord-sydliga lokalgata, betecknat med ett u-område.  

Berörda gator förutsätts att höjdsättas med hänsyn till skyfall 100-årsregn och detta 
ska även bevakas i den fortsatta projekteringen. Höjdsättning ska utföras så att dagvat-
ten från ett extremregn fritt kan ytavledas ut mot lågpunkter inom området, dike ut-
med nord-sydlig resp. öst-västlig lokalgata. Det är viktigt att inga barriärer i form av 
höjder skapas så att det inte bildas instängda områden där intilliggande bebyggelse kan 
skadas vid ansamling av vatten. Det är också av stor vikt att avrinningsstråk på marky-
tan, dit vatten naturligt kommer att söka sig vid stora skyfall, ska hållas öppna för att 
erbjuda säkra avrinningsvägar.  

Elnät 

Elnät är utbyggt i området. Det finns inte någon transformatorstation inom planom-
rådet. 



SAMRÅDSHANDLING  
Detaljplan för fastigheten Brödet 1 m.fl. Planbeskrivning 27 

 
Planförslag 

-.  

Stadsnät 

Stadsnät är utbyggt i området.  

Planförslag 

-.  

Värme 

Fjärrvärmeledningar finns inte framdragna i området.  

Planförslag 

Området finns inte med i Karlstads Energis utbyggnadsplaner för fjärrvärme. Ny be-
byggelse kommer att värmas upp genom förnyelsebar energi exempelvis bergvärme, 
solvärme och/eller andra alternativa energikällor.   

Om tillkommande bostadsbebyggelse planeras att uppvärmas med bergvärme så ska 
exploatören i ett tidigt skede utreda möjligheterna och förutsättningarna att använda 
bergvärme. Uppvärmning med bergvärme ska anmälas och samrådas i tidigt skede 
med miljöförvaltningen.     

Avfallshantering 

Planförslag 

Avfallshanteringen inom området är avsedd att hanteras inom kvartersmark. Sophan-
teringar ska placeras i markplan alternativt underjordiska behållare med en god till-
gänglighet för sopbilar. Avfallsutrymmen bör även vara stora för att möta behovet av 
fullvärdig källsortering, både nu och framåt. Planeringen av avfallshanteringen ska ske 
i samråd med Karlstads Energi. Det är viktigt att Karlstads Energis vägkriterier upp-
fylls och att renhållningsfordon kan stanna nära fastigheternas utrymmen för avfalls-
hantering och att backning undviks.  

Störningar, hälsa och säkerhet 

Trafikbuller 

Planområdet exponeras för trafikbuller från järnvägen och delvis från E18. Närmaste 
byggrätten för bostäder enligt planen ligger på ett avstånd av ca 115 meter från järnvä-
gens mittspår respektive 180 meter från E18:s närmaste körbanekant. I samband med 
detaljplanarbetet har en trafikbullerutredning utförts av SWECO AB.  

Följande riktvärden, enligt förordning (SFS 2015:216) med förändring (SFS 2017:356) 
gäller för trafikbuller från vägar: 

Plats - markanvändning Ekvivalent 
ljudnivå 

Maximal 
ljudnivå 

Bostäder - på fasad 60 dB(A) - 

Bostäder - vid uteplats 50 dB(A) 70 dB(A) 

Skola/förskola - de delarna av skolgården som är 
avsedda för lek, vila och pedagogiska verksamhet 

50 dB(A) 70 dB(A) 

Skola/förskola - övriga vistelseytor inom skolgården 55 dB(A) 70 dB(A) 

 Om ljudnivån vid fasad ändå överskrider 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå bör en 
skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dB(A) 
vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot.   

 För mindre bostäder om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 65 dB(A) ek-
vivalent ljudnivå inte överstigas.   
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 För de delarna av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogiska 
verksamheter gäller 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljud-
nivå. De riktvärden som anges i tabellen ovan för uteplats gäller även för ny-
byggda skolgårdar och förskolegårdar. 

I avsnitt konsekvenser beskrivs förväntade trafikbullernivåer i planområdet. I avsnitt 
konsekvenser beskrivs konsekvenser för trafikbuller. 

Planförslag 

En trafikbullerberäkning4 för en framtida situation har genomförts med en trafikpro-
gnos baserad på Trafikverkets prognos 2040. Den framtagna utredningen visar att ek-
vivalenta ljudnivåer från tågtrafik på fasader längs järnvägen respektive några 
huskroppar i nordvästra del av planområdet överstiger riktvärdet 60 dB(A) dock ej 65 
dB(A). För dessa hus kan man antingen förlägga mindre lägenheter om högst 35 
kvadratmeter eller göra lägenheter genomgående så att minst hälften av bostadsrum-
men i en bostad är vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 70 dB(A) 
maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden, mellan kl. 22.00 och 06.00. Övriga hus 
som inte har fasad i direkt anslutning till järnvägen och E18 har fasadnivåer som un-
derstiger riktvärdet på fasad 60 dB(A). 

Ny bostadsbebyggelse har placerats och planerats för att skärma buller från järnvägen 
och motorvägen E18 och skapa en skyddad och tystare sida med gårdar som vetter 
bort från trafikkällor. För att uppnå god boendemiljö och uppfylla bullerkraven med-
ger planen att bostadsbebyggelse längs järnvägen och i nordvästra delen ska utföras 
slutna i syfte att skapa ljuddämpad sida, planbestämmelse (p2). För dessa bostadskvar-
ter förutsätter planen tillsammans med placeringsbestämmelsen (p2) även bullerbe-
stämmelse (m1).  

Planen förutsätter också att den planerade förskolan i sydöstra delen av området ska 
ha tillgång till del av gård med högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) 
maximal ljudnivå, planbestämmelse (m2). 

Vibrationer  

Järnvägen sträckan Värmlandsbanan passerar planområdet i söder. Inför planarbetet 
har en vibrationsutredning komfort för järnvägen tagits fram5.  Vibrationsmätning har 
utförts i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 61, som anger en metod för mätning 
av vibrationer i syfte att bedöma komfort i bostäder och kontor. Komfortmätning har 
utförts i en 14 dagars period med en triggpunkt i järnvägsbanken och en komfortmät-
ningspunkt (triaxiell) i den närmaste punkt/byggrätt enligt planförslaget.  

Av mätresultaten framgår att inget av de uppmätta mätvärdena överstiger gällande 
riktvärden 0,4 mm/s RMS avseende komfort i byggnader. 

Planförslag  
- 

Miljöfarligt gods 

Risker från järnvägen  

Direkt söder om planområdet på ett avstånd av 115 meter från byggrätten enligt plan-
förslaget passerar Värmlandbanan sträckan Karlstad - Kristinehamn där farligt gods 
transporteras. 

Risker från miljöfarligt gods på Värmlandsbanan som berör bl.a. det här aktuella plan-
området har i samband med detaljplan för Haga entré 2016 och även detaljplan för 
Gjutaren 2018 utretts. Riskbedömningarna belyste risker förknippade med urspårning 
och transport av farligt gods som passerar på tåg förbi planområden. Riskbedömning-

 
4 Trafikbullerutredning den 2 sep 2021 - – SWECO i Stockholm 
5 Vibrationsutredning komfort – den 7 juni 2021 – SWECO i Örebro 
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arna innefattade identifiering och kvantifiering av risker, värdering av dessa samt 
sammanställning av rekommenderade åtgärder. 

Sammanfattningsvis visade de framtagna utredningarna att både individrisken och 
samhällsrisken i de planområdena med anledning av närheten till järnvägen Värm-
landsbanan bedöms vara acceptabel både för nuläget och med hänsyn taget till en 
eventuell framtida trafikökning och ökat antal personer i planområdet.  

Slutsatsen av dessa var: 

- Både individrisken och samhällsrisken i de beröra planområdena till följd av trans-
porter på järnväg bedöms vara acceptabel baserat på förutsättningar/underlag da-
gens datum. 

- Konsekvenser vid en eventuell olycka rör i första hand brand med sk. BLEVE som 
det scenario som medför störst konsekvens. BLEVE är ett mycket allvarligt skade-
förlopp men sannolikheten för att det skall inträffa är mycket låg. Från det att en far-
lig godsolycka sker till dess att en BLEVE kan uppstå tar det oftast så lång tid att be-
rörda områden hinner evakueras.  

- Riskbilden ändras inte signifikant även om transporterna av farligt gods skulle öka 
kraftigt. Trots att den beräknade risknivån är låg bör möjligheter till att ytterligare 
sänka den alltid övervägas.  

I de aktuella områdena rekommenderades att risken för antändning av byggnaden bör 
reduceras via genomtänkta materialval (t.ex. val av fönster eller inglasade balkonger 
och motsvarande) lätt kan göras även brandskyddande. De framtagna utredningarna 
föreslog vidare att ventilationsintag bör placeras i riktning från järnvägen för att 
minska risken att eventuella brandgaser sugs in i byggnaden och sprids via ventilat-
ionssystemet. Vidare föreslog utredningarna att utrymningsvägar till det fria i fasad 
mot järnvägen bör undvikas. 

Planförslag 

Planerade byggrätter inom planområdet är i den närmaste punkten belägna ca 115 me-
ter från spårmitt på järnvägen. Detaljplanen reglerar även att friskluftsintag i enlighet 
med skyddsåtgärder1 ska placeras på sida som inte vetter mot järnvägen (b1). Planen 
förutsätter också att befintlig mark mellan järnvägen och tillkommande bebyggelsen 
sparas som naturmark vilket fördröjer ett utsläpp med farligt flytande gods att nå be-
byggelsen innan det kan omhändertas av räddningstjänsten. Utöver detta bedöms det 
att sannolikhet för att urspårning ska inträffa på detta avsnitt av järnvägen, torde vara 
mycket liten, eftersom järnvägen är rak, utan växlar och utan plankorsningar eller pas-
sage. Ett skyddsavstånd av 115 meter från spårmitt i kombination med placering av 
ventilation bedöms vara acceptabla reducerande åtgärder. Således följer detaljplanen 
de rekommendationer i enlighet med de framtagna utredningarna och ÖP 2012 som 
föreligger. 

Risker från E18  

Norr om planområdet på ett avstånd av 95 meter från planområdet närmaste gräns 
passeras också E18 som är rekommenderad väg för farligt gods avseende fordonstra-
fik.  

Planförslag 

Planförslaget förutsätter att kortaste avstånd mellan väg E18 - vägens närmaste kant 
och planerad bebyggelse för bostäder uppgår till ca 195 meter resp. 95 meter för verk-
samheter. Avståndet mellan skolan och väg E18 överstiger 400 meter. Baserat på den 
typ av bebyggelse som planeras och de skyddsavstånden som upprätthålls enligt de-
taljplanen förslår planen inga riskreducerande åtgärder från E18. 
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Markföroreningar  

Planområdet omfattar en yta innefattande bland annat industribyggnader, parkeringar 
och grönytor. På området har det tidigare funnits diverse verksamheter så som 
spannmålshantering, uppställning av fordon, lagring av utsäde. Det finns även uppgif-
ter om att det kan ha förekommit sågverk utan doppning/impregnering, tillverkning 
av tegel och keramik samt en betong- och cementindustri. Det har även förekommit 
lagring av bekämpningsmedel. 

Baserat på flygbilder från 1959 - 1961 var de äldsta historiska verksamheterna främst 
lokaliserade i den nordvästra delen av området. Det finns även två byggnader i syd-
västra delen som ligger i anslutning till järnvägsspåret. I stora delar av övriga området 
har det varit grönytor. I södra delen av området kan man se ett järnvägsspår på bilder-
na från 1959 - 1961 och 1971. På flygfoton från 1971, 1994 och framåt till 2016 syns 
vidare etablering av verksamheter i östra och södra delen av aktuellt planområde. I 
södra delen av området har det under senare tid förekommit uppställning av fordon. 
(https://gi.karlstad.se/) 

Enligt Sweco 2020 kan det i sydöstra delen av området ha förekommit en ”tipp” på ca 
60x68 m. Denna går ej att se på flygbilderna över området. Man kan dock se att om-
rådet har ändrat karaktär under åren från 1959 - 61 och framåt, att träd har avverkats 
och att en plan yta har skapats. På denna yta ser det ut som att det eventuellt har före-
kommit upplagda massor. Man kunde också konstatera att fyllningens mäktighet i en 
av provpunkterna i den aktuella ytan bedömdes till ca 3 m. 

Enligt Miljöförvaltningen på Karlstad kommun har det funnits en verkstad och tvätt-
hall vid Lantmännen. Vid tillsynsbesök i slutet av 1900-talet fanns det även en olje-
panna där spillolja har eldats. 

Marken inom planområdet är utfylld och består generellt av fyllnadsmassor med ett 
djup av ca 0,5–1,5 m. Fyllningen underlagras mestadels av sand eller grusig sand, vil-
ken i sin tur underlagras av lera i vissa fall. Markundersökningar av jord har genom-
förts på planområdet och det kan konstateras att det finns förhöjda halter förorening-
ar i fyllnadsmassor, inom vissa delar av planområdet. Undersökningar visar att eventu-
ella föroreningar är begränsade till fyllnadsmaterialet inom fastigheten och därmed till 
det översta jordlagret.  

Jord 

I samband med detaljplanebetet har en sammanställning av tidigare genomförda miljö-
tekniska markundersökningar med syfte att beskriva föroreningssituationen i mark ut-
förts6. Undersökningarna som har utförts för det aktuella området har visat att förore-
ningshalterna på fastigheten generellt sett är låga, med halter understigande såväl Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), mindre känslig 
markanvändning (MKM) samt nivåer för mindre än ringa risk (NV 2010 och NV 
2016). I vissa delområden har dock massor med halter överstigande de generella rikt-
värdena påträffats. Halterna av vissa ämnen överstiger i vissa provpunkter såväl KM 
som MKM. Föroreningen är i samtliga delområden lokaliserade i ytliga fyllnadsmassor, 
ner till ett djup av ca 0,5 – 1,5m. De föroreningar som påträffats är kopplade till tidi-
gare verksamheter på området, till exempel uppställning av fordon, hantering av driv-
medel och oljor. Uppmätta föroreningshalter har utvärderats mot generella riktvärden. 
Baserat på utvärdering mot generella riktvärden kan avhjälpandeåtgärder eventuellt 
behöva utföras inom vissa delar av planområdet.  

 
6 Miljöteknisk markundersökning sammanställning inklusive bilagor – den 9 sep 2021 - SWECO i Karlstad 
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Översiktligskarta som redovisar påvisade halter av metaller, kvicksilver och organiska ämnen jämförda med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark - Karta med provpunkters placering samt indelning 
av område 1, 2, 3, 4 och 5.  

Vidare har en komplettering av miljöteknisk markundersökning utförts med skruv-
provtagning7. Undersökningarna visar generellt på förhöjda halter av organiska ämnen 
och metaller i form av Barium, bly och kvicksilver. Baserat på ovanstående utförda 
provtagningar har fem olika delområden med förhöjda föroreningshalter identifierats, 
se kartan nedan. Sammanfattningsvis är de föroreningar som påträffats främst metaller 
(delområde 1, 2 och 4). I ett område (delområde 3) har dock en lokal petroleumför-
orening påträffats. I en provpunkt (delområde 5) har en förhöjd bensenhalt påträffats. 
I en provpunkt i en före detta banvall (PG3) har förhöjda halter PAH-H påträffats. 
Med tanke på att delar av området består av relativt ytligt berg och i andra delar består 
marken av täta jordlager från ca 1-2 m tyder det på att spridning av föroreningar till 
och i grundvattenförande jordlager är begränsade.  

Sammantaget bedöms eventuella nödvändiga avhjälpandeåtgärder på området främst 
innefatta borttagande av ytliga fyllnadsmassor i vissa delområden. Här beskrivs påträf-
fade föroreningar enligt de utförda undersökningarna med ev. åtgärder för respektive 
delområde.  

- Delområde 1: I nordvästra delen av området, direkt norr om tegelbrukshuset har 
förhöjda föroreningshalter (överstigande de generella riktvärdena för MKM) påträf-
fats i några provpunkter. Föroreningarna består framförallt av metaller i form av Ba-
rium (1.0- 1.5 meter djup under marken). Dessa massor bedöms inte behöva åtgär-
das då markanvändningen ska vara centrumändamål. Vid provtagningen 2021 påträf-
fades olja i en provpunkt vid ett rör för oljepåfyllnad, vilket indikerar att det har 
funnits en oljetank i byggnaden vid denna punkt. Föroreningen påträffades endast 
på djupet 2,3 - 2,8 m, vilket tyder på att föroreningen inte kommer från spill vid på-
fyllning. Halterna av flera alifatfraktioner samt en aromatfraktion överstiger KM i 
provet på 2,3 - 2,8 m djup. Sanering av oljeförorening kan behöva utföras. 

- Delområde 2: Direkt söder om tegelbrukshuset har förhöjda föroreningshalter 
(överstigande de generella riktvärdena för MKM) påträffats i några provpunkter. 
Föroreningarna består framförallt av metaller i form av Arsenik och Barium (1.0 - 
1.5 meter djup under marken). Dessa massor bedöms behöva åtgärdas. 

- Delområde 3: I sydöstra delen av området har förhöjda föroreningshalter (översti-
gande de generella riktvärdena för MKM) påträffats i några provpunkter. Förore-

 
7 Miljöteknisk markundersökning komplettering inklusive bilagor – den 21 juni 2021 - SWECO i Karlstad 
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ningarna består framförallt av olja (0.5 - 1.0 meter djup under marken). Dessa mas-
sor bedöms behöva åtgärdas. 

- Delområde 4: Centralt mitt i området, i grönytor utmed kullen har förhöjda förore-
ningshalter (överstigande de generella riktvärdena för MKM) påträffats i några prov-
punkter. Föroreningarna består framförallt av metaller i form av kvicksilver och bly. 
Dessa massor bedöms behöva åtgärdas. 

- Delområde 5: I sydvästra delen av området, direkt i anslutning till röda längan har 
förhöjda föroreningshalter (överstigande de generella riktvärdena för MKM) påträf-
fats i två provpunkter. Föroreningarna består framförallt av Bensen. Dessa massor 
bedöms behöva åtgärdas. 

Samtliga påträffade föroreningar kan åtgärdas genom bortgrävning. 

Utöver ovanstående påvisas generellt halter understigande KM i fyllnadsmassor. Det 
finns dock vissa undantag och vissa prov påvisar halter av företrädelsevis PAH-M och 
PAH-H överstigande KM.  

Utredningarna som har utförts på aktuellt område bedöms ge en god generell bild av 
föroreningssituationen. Det finns dock vissa delområden där provtagning av mark inte 
har kunnat genomföras (under byggnader och vid befintliga ledningsstråk). 

Det kommer att ske en etappvis utbyggnad av kvartersmarken allt eftersom exploate-
ring sker. Detta innebär att bortgrävning av de förorenade massorna följer den etapp-
visa exploateringen. Om föroreningar som kan orsaka återkontaminering påträffas ska 
dessa saneras i sin helhet.  

Kompletterande provtagning kommer att utföras för att undersöka föroreningshalten 
under byggnader samt på platser där provtagning inte kunnat ske pga. ledningar etc. 
Dessa kommer att utföras i detaljprojekteringsskedet och utföras i samråd med till-
synsmyndighet. Provtagning kan även komma att genomföras för att klassa över-
skottsmassor. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärder av förorenat område lämnas in till tillsynsmyndig-
heten allt eftersom området exploateras.  

Planförslag 

Startbesked 

Planen förutsätter genom planbestämmelse (administrativa bestämmelser) på 
plankarta, att startbesked för byggnation inte får ges förrän förorenad mark har åtgär-
dats i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och föreslagna åtgärdsmål som beskrivs 
nedan, rubriken Åtgärdsmål. 

Planen förutsätter även att masshantering sker i samråd med tillsynsmyndighet. Innan 
schaktningsarbeten sker ska samråd ske med tillsynsmyndighet avseende eventuellt 
behov av kompletterande undersökningar på aktuellt område.  

Åtgärdsmål 

Planen förutsätter att följande övergripande åtgärdsmål ska gälla för planområdet. 

Övergripande åtgärdsmål 

- Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra oacceptabla hälsorisker för männi-
skor som bor eller arbetar inom området eller för tillfälliga besökare.  

- Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra den begränsade faktorn för att 
kunna upprätthålla nödvändiga markfunktioner inom området. 

- Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker 
för människor vid bad och friluftsliv i recipienten. 

- Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker 
för människor vid konsumtion av fisk i recipienten. 
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- Föroreningar inom aktuella planområden ska inte ge upphov till att miljökvalitets-

normen för ytvatten och sediment överskrids i recipienten. 

Mätbara åtgärdsmål 

Mätbara åtgärdsmål kommer att tas fram i detaljprojekteringsskedet. De mätbara åt-
gärdsmålen ska säkerställa att de övergripande åtgärdsmålen uppfylls. Åtgärdsmålen 
ska vara baserade på de generella riktvärdena för känslig markanvändning för hela 
planområdet utom norra delen. I den norra delen där markanvändning för centrum-
funktionen planeras kan åtgärdsmålen vara baserade på de generella riktvärdena för 
mindre känslig markanvändning 

Anmälan om markarbeten i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåt-
gärder 

Med hänsyn till att halter över KM och MKM har konstaterats inom aktuella planom-
råden ska anmälan om markarbete i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåt-
gärder av förorenat område, lämnas in till, och godkänns av, tillsynsmyndigheten in-
nan området exploateras. Anmälan ska innehålla förslag till mätbara åtgärdsmål, be-
skrivning av försiktighetsåtgärder i samband med masshantering, miljökontroller, etc. 

Riskbedömning 

De föroreningar som påträffats finns i fyllnadsmassor på nivån 0.5 – 1.5 m. En del av 
dessa massor kommer att schaktas bort i samband med exploateringen (garage samt 
ledningsarbeten) vilket gör att de förorenade massorna inte kommer att utgöra någon 
risk. De områden som inte kunnat undersökas bedöms ha samma föroreningssituation 
som de områden som redan provtagits. Detta kommer dock att undersökas när befint-
liga byggnader rivits så att marken är tillgänglig för provtagning. 

Masshantering och samhällsekonomi 

Genomförande av planen kommer att innebära en del marksanering. Utifrån de ut-
förda miljötekniska undersökningarna har en kostnadsuppskattning för avhjälpandeåt-
gärder tagits fram8. Den totala kostnadsuppskattningen för avhjälpandeåtgärder inklu-
sive de administrativa kostnaderna bedöms uppgå till knappt 8 Mkr. I den summan 
ingår också kostnadsbedömning för eventuella markföroreningar som skulle kunna 
påträffas under kommande skeden. Planen möjliggör byggrätter för drygt 320 nya bo-
städer plus 10 000 kvm för centrumfunktioner i ett attraktivt läge varför försäljningen 
av byggrätterna bedöms kunna bära kostnaderna för avhjälpandeåtgärder av de föro-
renade massorna. Det kan också noteras att planen förutsätter att mellan byggnaderna 
ska anläggas gator och cykelväg med ett stråk av ledningar, vilket medför att schaktar-
bete måste ske ner till ca 2 meter, oavsett om sanering ska ske eller inte. Detta innebär 
i sin tur att en del av kostnaderna för sanering utgörs av merkostnader för transporter 
samt mottagningsavgifter för de förorenade massorna. 

Geoteknik och stabilitet 

Området utgörs idag av befintliga byggnader som exempelvis lager- och verkstadslo-
kaler, kontor etc. samt hårdgjorda parkerings- och transportytor.  I området återfinns 
även gräs och slyskog. Partier med berg i dagen förekommer främst i den centrala de-
len av området. Marknivåerna varierar med mellan c:a +48 och +61. Slänt mot Alster-
älven är delvis mycket brant och med en slänthöjd på upp till 10 m. 

En geoteknisk undersökning över Alster från 1966 utfördes av VIAK AB. Undersök-
ningen beskriver att markgrunden utgörs av berg i dagen eller täckt av friktionsmateri-
al. I sydväst finns lera med 2-3 meter fast ytlager på friktionsmaterial på berg.  

 
8 Kostnadsberäkning (PM) – den 23 juni 2021 - SWECO i Karlstad 
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Inom området har tidigare 2012 och 2020 utförts geotekniska undersökningar. Inför 
planarbetet har den geotekniska undersökningen kompletterats9. Av den komplette-
ringen framgår följande geotekniska förutsättningar:  

Jordlager och grundvattenförhållanden  

Området har varierande jordförhållanden och jorddjup. Berg i dagen och berg med ett 
tunt jordtäcke (< 0.5 m) återfinns centralt i området. Generellt återfinns dock i områ-
det överst en fyllning av blandade jordmassor grus, sand, silt och lera med ställvis in-
slag av byggnadsrester, tegel mm och organiskt material. Fyllningens mäktighet varie-
rar med mellan c:a 0 och 3 m.  

Naturligt lagrad jord under fyllning utgörs av finkorniga sediment ovan fast friktions-
jord, morän på berg. De finkorniga sedimenten utgörs överst av upp till c:a 3 m sand, 
silt och torrskorpelera. Härunder återfinns inom framförallt områdets södra och 
nordöstra delar lös till halvfast lera med upp till minst c:a 6 m mäktighet. Lerans be-
döms vara sättningsbenägen. Leran underlagras av fast friktionsjord, morän. Inom öv-
riga delar underlagras de övre sedimenten direkt av fast friktionsjord, morän på berg. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet uppgår enligt utförd vingsondering till mellan 12 
kPa och 30 kPa (okorrigerat värde).  

Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersökningstillfället noterats på mellan ca 2,0 
m och 2,6 m djup under markytan. I flera punkter har ingen fri vattenyta kunnat note-
ras inom undersökt djup. Grundvattenytans läge i området skall förväntas variera med 
nederbördsmängd och årstid. 

Sättningar - generellt 

Vid markbelastning finns risk för uppkomst av sättningar, i såväl naturlig mark som 
befintlig fyllning. Sättningarnas storlek är beroende av spänningsökningens storlek, 
varaktighet, aktuell jordmäktighet samt jordens/fyllningens beskaffenheter och even-
tuell förekomst av organiskt material. För beräkning av förväntade sättningar måste 
last från byggnader, nivå på färdigt golv och omgivande mark samt lerans sättnings-
egenskaper vara kända. Beräkningar kan endast utföras först efter att kompletterande 
ostörd provtagning på underliggande lera utförs med tillhörande rutinanalys och CS-
försök på geotekniskt laboratorium. 

De framtagna utredningarna pekar på att mindre sättningar, <5 cm, kan komma att 
utvecklas för byggnader med upp till två plan inom de delar där lermäktigheten är <1 
m. Inom områdets södra och nordöstra del, med förekomst av lös lera >1 m, bedöms 
sättningar på mer än 10 à 20 cm kunna uppkomma för lastökningar på jorden motsva-
rande byggnader med upp till 2 plan. I underliggande friktionsjord utvecklas endast 
försumbara sättningar för planerad bebyggelse. 

Grundläggning - generellt 

Grundläggningsmetod ska väljas utgående från respektive byggnadskonstruktion, ned-
förda laster från byggnad, nivå på färdigt golv och omgivande mark samt geotekniska 
förhållanden vid aktuell plats.  

Planerade byggnader kan grundläggas ytligt på packad fyllning i fast ostörd naturligt 
lagrad jord eller på berg inom den norra och centrala delen med lermäktighet mindre 
än 1,0 m. Inom den sydvästra delen bedöms med nuvarande underlag att det för ett 
sättningsfritt utförande erfordras djupgrundläggning med spetsburna pålar. Golv ut-
förs då som fribärande. 

Vid grundläggning på berg ska undersprängning med minst 0,3 m utföras 

 

 

 
9 Geoteknisk undersökning (PM) och markteknisk undersökning (MUR) inklusive bilagor – den 9 juli 2021-SWECO i Karl-
stad. 
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Stabiltetsförhållanden 

Områdets totalstabilitet är tillfredsställande för nuvarande förhållanden och planerade 
förhållanden förutom ett lokalt område närmast släntkrön mot Alster. Det framgår av 
den utförda stabilitetsberäkningen10. att inom området närmast Alstersälven, på ett av 
stånd om ca 15 m från släntkrön i den södra delen resp. 5 m i den norra delen, är 
släntstabiliteten otillfredsställande till följd branta och höga slänthöjder samt delvis fö-
rekomst av lera. Utmed slänt ned mot Alsterälven kan mindre ras- och skredärr samt 
erosionsskador noteras.  

Utifrån stabiltetsförhållanden bör därför inga byggnader eller lokal väg för biltrafik 
byggas inom ett område på ca 5 m från släntkrön i den norra delen och 15 m från 
släntkrön i den södra delen, se nedan skiss som visare säkerhetsavståndszonen utmed 
Alstersälven. 

Det som berör den ostabila zonen är driftväg i anslutning till Alsters elkraftsanlägg-
ning. Driftvägen är enda serviceväg till anläggningen och har därför funnit sedan 
mark- och miljödomstolen tillåtit att anläggningen får bedrivas.     

 
Översiktligbild redovisar prickat område som inte bör tillåtas byggnader eller lokal väg för biltrafik. 

Planförslag 

Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med av-
seende på de geotekniska förutsättningarna finnas för detaljplanens genomförande. 
Planen förutsätter dock följande:  

- Byggnader och andra anläggningar så som bilvägar utmed Alstersälven ska ej place-
ras eller utföras närmare än 15 m från nuvarande släntkrön i den södra delen respek-
tive 5 meter från släntkrön i den nora delen.  

- Hantering av vatten (yt- och dagvatten) ska ske på sådant sätt att erosion- eller flyt-
jordsproblem ej uppstår i släntpartiet mot Alstersälven. Inför eventuella större lokala 
uppfyllnader eller djupa schakter under grundvattenytan ska kontroll ske av lokal 
stabilitet. 

- Eventuell avverkning och röjning av skog i området kring slänt mot Alsterälven kan 
påverka stabilitetsförhållandena. Den rikliga växtligheten i slänten fungerar som en 

 
10 Geoteknisk undersökning (PM) inklusive bilagor – den 9 juli 2021-SWECO i Karlstad. 
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jordarmering och håller ihop den ytliga jorden. Avverkning av vegetation i slänten 
bör ej ske. Lutande träd kan fällas, men deras stubbar och rotsystem bör ej avlägs-
nas. Samråd ska ske med geoteknisk sakkunnig inför sådana arbeten. 

- Inför eventuella större lokala uppfyllnader eller djupa schakter under grundvatteny-
tan ska kontroll ske av lokal stabilitet. 

- Kompletterande geoteknisk undersökning erfordras i projekteringsskedet då uppgif-
ter om byggnadernas läge, utbredning av laster i plan samt nivå på färdigt golv och 
omgivande mark föreligger.  

- Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland annat ansvariga geotekniker, 
markprojektör och konstruktör. 

 Radon  
Inför planarbete har en radonmätning utförts11. Utifrån den utförda radonmätningen i 
markluft och mätning av gammastrålning på fria berghällar klassas marken som nor-
malradonmark. 

Luftkvalitet 

Planområdet är beläget i ett relativt öppet landskap och ligger långt bort från E18. 
Förändringarna i trafikflödet pga. exploateringen i närområdet tex. på Stampvägen be-
döms inte heller vara märkbara utifrån luftkvalitén. Därför bedöms inte planförslaget 
påverkas av eller ge upphov till försämrad luftkvalitet som överstiger de miljökvali-
tetsnormer som finns för luftkvalitet. 

Planförslag 

----   

Översvämning 

Planområdet med anslutande tillfartsvägar ligger mycket högre än översvämningsni-
våer i Vänern resp. Alstersälven vid både 200-årshändelse +46.48 och högsta dimens-
ionerande vattennivå +47.07. Detta innebär att planområdet klarar sig utan översväm-
ningsåtgärder. 

Planförslag 

--- 

Räddningstjänstfrågor 

Planen nås idag med räddningstjänstens fordon från omgivande gator och ytor. Det är 
viktigt att vid planering och byggnation av nya bostäder tillgodose tillgängligheten för 
räddningstjänsten vid till exempel släckningsarbete.  

Planförslag 

Planens utformning gör att varje kvarter kan nås med räddningstjänstens fordon från 
planerade gator och ytor. Åtkomst för räddningstjänst och utformning av brandskydd 
och utrymningsvägar blir fastlagda i kommande bygglov då byggnaden ska dimension-
eras utifrån kraven i BBR. Framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planom-
råden ska beaktas i projekteringen. 

Gestaltning och utformning 
Området med sitt läge utmed Alstersälven och i närhet till Alsters herrgård ställer 
hårda krav på gestaltning av bebyggelse så att den kan ge ett positivt uttryck. Generellt 
ska områdets karaktär inspireras och kopplas till platsens historia. Detta gäller såväl val 
av material, färgsättning, formspråk och utformning. För formspråket kan det inne-
bära till exempel tydliga volymer med inslag av stora och enkla byggnadskroppar. Vad 
gäller materialval kan det handlar om historisk koppling till bruks- och industriarkitek-

 
11 Geoteknisk undersökning (PM) inklusive bilagor 1,2 och 3 – den 12 maj 2021 - SWECO i Karlstad 
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tur. Tillkommande byggnader ska ses som exempel på god bruks- och industriarkitek-
tur. I planområdet byggdes tidigare fem fristående byggnader placerade i närheten till 
älven. Byggnaderna har utformats och byggts från traditionell bruksarkitektur i pro-
portioner, materialval och färgsättning. Inspirationen hämtas huvudsakligen från 
bruks- och industrimiljöer vilket gör att byggnader ska utformas med stor omsorg i 
material, detaljer och fasaduttryck. Upplevelsen av att bo och röra sig nära naturen 
och inom en industri- och bruksmiljö ska styra karaktären.  

Gestaltningsprogram 

Inför planarbetet har ett gestaltningsprogram tagits fram som utgör ett komplement 
till planhandlingarna12. Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god arki-
tektonisk kvalitet i utformningen av bebyggelse, allmänna platser och angränsande 
grönytor med dagvattenhantering. Gestaltningsprogrammet behandlar generella ge-
staltningsprinciper som ska gälla för hela planområdet och det ska vara ett underlag i 
bygglovsprövning och projektering samt ge en bild av hur den framtida miljön utfor-
mas.  

 
12 Gestaltningsprogram – den 29 september 2021 - SWECO i Örebro 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning för genomförande 

Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och 
bygganmälan, grundkarta, nybygg-
nadskarta. 

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen Upprätta exploateringsavtal, anslut-

ningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten, om- och nybyggnat-
ion inom allmän plats. 
 

Miljöförvaltningen 
 
Exploatör 

Tillsyn och kontroll enligt miljöbal-
ken.  
Antikvarisk dokumentation för  
Exploatering inom kvartersmark, 
exploateringsbidrag och ombyggna-
der inom allmän plats enligt exploa-
teringsavtalet, flytt- omläggnings- 
och anläggningsarbeten vad avser 
allmänna VA-ledningar som krävs 
med anledning av exploateringen. 
Ansvarar för och bekostar flytt av 
befintliga tele- och elledningar, kab-
lar och telestationer som krävs med 
anledning av exploateringen. 

  

Avtal 

Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Lantmännen AB.  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatör/fastighetsägare om 
reglering av kostnader och ansvar för åtgärder som krävs för exploateringen. I exploa-
teringsavtalet regleras bl.a. exploateringsområdets andel i utbyggnad av lokalgator, 
gångväg och gc-väg.  

Avtal bör upprättas mellan exploatör/fastighetsägare och ledningsinnehavare så som 
Karlstads El- och Stadsnät AB och Karlstads VA-avdelning innehållande ansvars- och 
kostnadsfördelning gällande flytt av berörda ledningar och anläggningar. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med pla-
nen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomfö-
randetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan 
att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Huvudmannaskap 

Karlstads kommun är huvudman för allmän platsmark utom markanvändning VÄG 
som ska driftas och skötas av Trafikverket.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planen innebär att en rad fastighetsregleringar behöver göras med hänsyn till att en del 
gatumark övergår till kvartersmark, eller vice versa. Nya fastigheter för föreslagna 
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markanvändningar kommer att behöva bildas eller regleras. När planen vunnit laga 
kraft ska fastighetsägare ansöka hos lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning. 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 

Ledningsrätter skapas för de områden som reserveras för ledningsdragning. Lednings-
rätt skapas för elledningar och VA.  

Beroende på hur kvarteren inom området utformas och hur upplåtelse- eller ägande-
formen blir kan behov uppstå av bildande av ledningsrätter för VA-försörjning av om-
rådet. Om befintliga ledningar och anläggningar måste flyttas så behöver avtal upprät-
tas med berörda ägare avseende ansvar, kostnader med mera.  

Gemensamhetsanläggningar kan komma behövas för att kunna ordna med effektiva 
parkeringslösningar.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av 
det aktuella planområdet ska finansernas av exploatören genom exploateringsbidrag. 

För åtgärder gällande projektering, flytt, ombyggnation, anläggning mm avseende all-
männa VA-ledningar, el- tele- och fjärrvärmeledningar samt anläggningar till följd av 
exploateringen bekostas av exploatören. 

Avgifter 

Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband 
med bygglov eller bygganmälan. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. An-
slutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt gällande taxa vid 
den aktuella tidpunkten.  

Fastighetsbildning 

Åtgärder för bildande av exploateringsfastigheter bekostas av exploatören.  

Tekniska frågor 

Verksamhetsområde för VA 

Kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten omfattar 
planområdet.  

VSD- ledningar 

VSD- ledningar finns framdragna till planområdet med de ska bygga ut, exploatören 
ansvarar och bekostar anslutning till dessa ledningar. 

Dagvatten 

Exploatören ansvarar för och bekostar fördröjningen av dagvatten från kvartersmark. 

Parkering 

Parkering för bostäder och verksamheter löses inom den egna fastigheten. 

Dokumentation 

Exploatör/fastighetsägare tar fram en antikvarisk dokumentation för kulturhistoriskt 
intressanta byggnader som avses rivas inom planområdet innan markarbeten inleds. 

Invasiva arter 

Planering av arbete inom planområde så att invasiva främmande arterna inte får större 
spridning.  
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Markföroreningar 

Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom deras fastig-
hetsgräns. Detta enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens krav. 

En komplettering av miljöteknisk markundersökning genom provtagning ska utföras 
efter rivning av byggnader dvs. när marken under betongplats blir tillgänglig. 

Om markföroreningar påträffas, till exempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten 
(miljöförvaltningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då ut-
föra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs. 

Anmälan och tillstånd (markföroreningar)  

Schaktarbete i förorenad jord är anmälningspliktig enligt Miljöbalken och ska anmälas 
till tillsynsmyndighet (Miljöförvaltningen) i god tid innan schaktarbetet påbörjas. 

Även avhjälpandeåtgärder av föroreningar är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. I 
det fall avhjälpandeåtgärder behöver utföras ska en anmälan lämnas in till tillsynsmyn-
dighet (miljöförvaltningen) i god tid innan åtgärderna utförs. 

Miljöfarlig verksamhet mm 

En skola/förskola är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd och ska anmälas hos miljönämnden och får påbörjas tidigast sex (6) 
veckor efter det att anmälan gjorts. Livsmedelsanläggningen ska också anmälas för re-
gistrering hos miljönämnden senast två (2) veckor innan den öppnar. 

Dispens enligt Miljöbalken (biotopskydd) 

Skyddet behöver beaktas. Åtgärder som kan skada berörd allé kräver dispens enligt 7 
kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 
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Konsekvenser av planförslaget 

Miljöbedömning 

En behovsbedömning har tagits fram den 10 oktober 2020 och samråtts med länssty-
relsen den 9 december 2020. Slutsatsen blev att utförandet av detaljplanen inte antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller påverkan på hälsa och hushållning med 
mark, vatten och andra resurser. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 
34 § PBL bedöms därför ej behövas. Istället för en MKB kommer en konsekvensbe-
skrivning inarbetas i planbeskrivningen. I den ska följande aspekter särskilt behandlas:  

 Markföroreningar 
 Transport av miljöfarligt gods 
 Trafikbuller 
 Kulturmiljö 
 Geoteknik och stabilitet 

Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och 
de möjligheter som detaljplaneförslaget ger. 

Miljökonsekvenser 

Exploateringen innebär i stort sett ianspråktagande av mark som redan är ianspråkta-
gen för industriverksamheter och parkeringar. Planen upptar också en mindre del av 
grönyta som inte har höga naturvärde men de delarna som bedöms ha höga naturvär-
den sparas i planen antingen genom markanvändning eller skyddsbestämmelse.  

MKN vatten konsekvenser   

Slutlig recipient för dagvattnet från det aktuella planområdet är vattenförekomsten 
Hammarösjön i Vänern. Vattenförekomsten har otillfredsställande ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status idag. Recipienten har dock hög status avseende nä-
ringsämnen och ljusförhållanden samt nickel och kadmium som riskerar att spridas via 
dagvatten.  

Hälften av planområdets västra sidan avvattnas idag via ledningsnät och utloppsled-
ning till Alsterälven, medan övriga delar avrinner ytligt inom området till ett större öp-
pet dike längs med banvallen som saknar anslutning till ledningsnät. Allt dagvatten 
leds idag ut till Vänern. 

Förutsättningen enligt planen är att den berörda strandkanten utmed älven ska sparas i 
sin helhet som naturmark. Strandkanten utmed Vänern berör inte planläggning på ett 
sätt som skulle kunna påverka morfologiska faktorer/ekologiska statusen. Planens 
förutsättning är också att utökning av dagvatten från planområdet ska infiltreras och 
omhändertas lokalt innan det släpps ut i recipienten. Detta innebär att den eventuella 
föroreningsbelastningen bedöms kunna hanteras och upptas genom fördröjningar och 
infiltration. Sanering av föroreningsmark inom planområdet är också en förutsättning 
för planens genomförande vilket gynnar kemiska statusen.  

Utifrån planens förutsättning för marksanering och omhändertagande av dagvatten 
bedöms det inte att exploateringen påverkar recipientens status negativt eller äventyrar 
dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten, utan istället bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna kan förbättras och följas. 

Hälsa och säkerhetskonsekvenser 

Trafikbuller 

Det aktuella området är redan utsatt för trafikbuller från järnvägen och E18. Utförda 
bullerberäkningar13 visar att delar av de planerade bostadshusen närmast järnvägen 

 
13 Trafikbullerutredning den 2 sep 2021 – SWECO i Stockholm 
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resp. E18 kommer att utsättas för en ekvivalent trafikbullernivå överskridande gäl-
lande riktvärde (ekvivalentnivå utomhus, vid fasad).   

Bullerberäkningen visar att exploateringen utmed järnvägen och delvis E18 kommer 
att bli utsatt för ekvivalenta ljudnivåer som ligger över nuvarande riktvärde 60 dB(A) 
enligt förordning SFS 2017:356. För dessa bostadshus kan man antingen förelägga 
mindre lägenheter om högst 35 kvadratmeter eller göra lägenheter genomgående så att 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dB(A) ekvi-
valent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen är 
vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 
06.00 vid fasaden. Övriga hus som inte har fasad i direkt anslutning till bullerkällor har 
ljudnivåer som ligger under riktvärdet på fasad 60 dB(A). Uteplatser/balkonger place-
ras i lägen så att man uppfyller den ekvivalenta nivån på 50 dB(A). 

Beräkningsresultaten visar dock att nya bostäder i de föreslagna lägena kan utformas 
så att alla boende kommer att ha tillgång till goda ljudmiljöer, under förutsättning att 
bullerskyddsåtgärder utförs, planbestämmelserna (p1), (p2), (m1) och (m2). Vidare be-
döms det finnas goda möjligheter att utforma relativt tysta innergårdar inom planom-
rådet. Störningar från vägtrafikbuller kan dock inte uteslutas.  

Markföroreningar  

En sammanställning och komplettering av tidigare markundersökningar för planom-
rådet har under planarbetets gång utförts. En översiktlig bild av föroreningssituation-
en i jord och grundvatten i området har skapats. Eventuella marksaneringar från tidi-
gare verksamhet och utfyllnad är en förutsättning för planens genomförande, och 
konsekvensen blir således att området befrias från eventuella förorenade massor ge-
nom att planen genomförs. Det innebär en förbättring gentemot dagens situation och 
planen kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålet för giftfri 
miljö.  

Trafikkonsekvenser 

Dagens trafikmängd på Lantmannavägen i det aktuella avsnittet som berör planen be-
döms uppgå till ca 1800 fordon per årsmedeldygn. Trafikmängden på Stampvägen ut-
görs främst av den lokala trafiken som går till och från Alsters villaområde. Exploate-
ring av området innebär delvis ett ökat trafikflöde på bl.a. Lantmannavägen och 
Stampvägen. En grov uppskattning av trafikökningen kan vara ca 150014 fordon per 
årsmedeldygn. Genomförande av planen innebär också att många tunga trafik som 
hör till pågående industriverksamhet kommer att försvinna från området.  En annan 
positiv effekt av planens genomförande är att området kommer att få en förbättrad 
anslutning av gång- och cykelvägar och säkra passager över Lantmannavägen. 

Konsekvenser för landskap/stadsbild 

Genom att planen tar i anspråk obebyggda asfalterade parkeringsytor och industri-
byggnader blir konsekvenserna för stadsbilden att de öppna ytor som finns inom 
planområdet försvinner till förmån för ny bostadsbebyggelse. Skogridå utmed Alster-
sälven och vegetationen norr om järnvägen med sina naturvärden kommer i stor ut-
sträckning att bevaras genom markanvändning NATUR. Bebyggelsen föreslås också 
att placeras in med stor hänsyn och så små ingrepp i vegetationen varför det bedöms 
att konsekvensen för landskapet inte blir sårbart.  

Konsekvenser för förordnade landskapsskydd  

Planområdet berör delvis gränsdragning för förordnande landskapsskydd inom Alster. 
Enligt värdebeskrivning är det förbjudet inom förordnandet utan tillstånd att uppföra 
nybebyggelse, anordna upplag och camping, anlägga väg, dra fram ledningar, avverka 
träd och schakta eller uppfylla mark. Det står också att förordnandet ej avser bebyg-

 
14 Trafikbullerutredning den 2 sep 2021 - – SWECO i Stockholm 
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gelse inom området som ingår i fastställd stads- eller byggnadsplan och ej heller före-
tag vars tillåtlighet ska prövas enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen.    

Exploatering inom brödet kommer att ske i befintlig bebyggelsemiljö som redan är 
planlagd för industrimark. Förslagna bebyggelse enligt planen kommer också att ligga 
utanför gränsdragning/utbredningsområdet för riksintressen landskapsbildskyddet. 
Planen förutsätter att utbredningsområde för landskapsskyddet som berör exploate-
ringen sparas i sin helhet genom markanvändning NATUR. Förslaget med nuvarande 
utformning förutsätter också att tillkommande bebyggelse ska placeras med behörigt 
avstånd till trädbården utmed älven och att huskropparna ska ha en höjd som är lägre 
än trädtopparna. Det som berör landskapsskyddet är anläggning av dagvattenmagasin i 
söder där kommunen redan fått tillstånd för framdragning av VA-överföringsledning 
enligt tillstånd till åtgärder inom landskapsbildsskyddat område, länsstyrelsens dnr. 512 
- 9411 - 2018. Det är därför kommunen bedömer att det inte är sannolikt att genom-
förande av exploateringen skulle kunna innebära skadan på förordandet.  

Konsekvenser för Kulturmiljövården 

Alsters Herrgård ligger utanför planområdet väster om Alsterälven. Herrgården med 
tillhörande byggnader och miljöer är utsedd till byggnadsminne. Planen förutsätter 
också att skydda den täta trädbården utmed Alstersälen och att ingen av föreslagna 
huskroppar reser sig över trädtopparna. Utöver dessa föreslår planen att ny bebyggelse 
placeras med behörigt avstånd till trädbården utmed älven och anpassas både sett till 
ut- och inblickar, volymer och material på ett sådant som gör att projektet blir osynligt 
från herrgårdens sida. Därför bedöms det att exploateringen inte skulle kunna inne-
bära någon skada på riksintressen för kulturmiljövården.  

Planområdet berör också några industribyggnader så som tegelbrukshus, vita magasi-
net, elevatorshus, ett arbetsbostadshus ”gula villan” och järnvägsbron. Den stora för-
ändringen för kulturmiljön är ev. ersättning av industribyggnader så som tegelbruks-
huset och vita magasinet med ny bostadsbebyggelse. När äldre byggnader rivs förlorar 
staden en del av sin bruks- och industrihistoria. Byggnaderna representerar exempel 
från en tid då det fortfarande uppfördes anläggningar av bruk och industriell karaktär i 
Alster. Ur lokalhistoriskt perspektiv kommer en byggnad som uppfördes av Karlstads 
äldsta familjeföretag att försvinna. 

En positiv konsekvens för kulturmiljön är att planen skyddar gula villan med tillhö-
rande miljö, elevatorshus, järnvägsbron och även vissa delar av tegelbrukshuset i norr 
alltså norra gavelfasadens exteriör inklusive skorsten och tegelmurning. Även fasad-
skylten ”ALSTER TEGLBRUK” som tydligt signalerar tegelindustriminnet omfattas 
av skyddsbestämmelsen. Planen genom gestaltningsprogrammet lyfter fram ett åter-
skapande av bruk- och industriminnet tex. genom fasadmaterial i form av tegel och 
även namnsättning på vissa kvarter och gata som är kopplat till industri- och bruks-
miljö vid Alster.   

Barnkonsekvensanalys 

Eftersom det aktuella området utgörs av industritomt finns det idag inte någon mö-
tesplats för barn och ungdomar. Men intill planområdet, närmast i öster inom Alsters 
villaområdet finns en kommunal lekplats som många barn besöker. Det finns planer 
att uppföra ytterligare bostäder i området Busterud och Lungvik vilket gör att fler barn 
och ungdomar kommer att flytta till området.  

Detaljplanen släcker ut industritomt och medger bostäder, gångpromenad, grönytor, 
idrott och centrumverksamhet, vilket bedöms som positivt utifrån ett barnperspektiv. 
Den nya stadsutveckling bedöms även som positivt och kan bidra till att områdets 
trygghet ökar. Förutsättningen enligt planen är att gc-vägar och passage över Lant-
mannavägen förbättras vilket är positivt ur ett barnperspektiv. 
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Sociala konsekvenser 

Stadsliv 

Förutsättningen enligt planen är att skapa en attraktiv och levande stadsdel med ett 
rikt och varierat folkliv. Ett kollektivtrafikstråk utmed plangränsen ökar flödet av 
människor i området, särskilt med ett hållplatsläge direkt norr och öster om planom-
rådet.  

Mångfald och integration 

Olika typer av bostäder inom planen främjar befolkningssammansättningen, t ex seni-
orboende, vårdboende och flerbostadshus. Olika upplåtelseformer, prisnivåer och lä-
genhetstyper leder till att olika slags människor (ålder, ekonomi, etnicitet) kan bo i 
stadsdelen. Med ett blandat utbud av bostäder och med arbetsplatser blandat med bo-
städerna skapas förutsättningar för människor i olika sociala situationer att bosätta sig 
och verka i området. Detta skapar möjligheter till möten med andra slags människor 
än en själv, vilket kan bidra till en ökad acceptans av olikheter. Det kommer att finnas 
människor i området under hela dygnet, vilket är positivt för det sociala livet. Det 
finns även god tillgång till grönytor med både skog, lekplats och promenadstråk i när-
heten, vilket ökar den sociala stabiliteten. 

Barriär 

Planområdet med strandkanten utmed Alstersälvens östra sida är instängd och inte 
tillgänglig för allmänheten. Planen med nuvarande utformning föreslår en struktur 
som öppnar upp stranden och länkas till övriga delar av gångpromenad längs Alster-
sälven. Bättre fysiska kopplingar inom och till omgivande stadsdelar ökar det sociala 
utbytet med övriga staden och minskar barriärerna.  

Kommunal och kommersiell service 

Behovet av kommersiell service tillgodoses genom ny etablering av närbutik och verk-
samheter inom planområdet. Närheten till Välsviken handelsområde och Kronopar-
ken centrum innebär utbud av kommunal och offentlig service inom gångavstånd.  

Ekonomiska konsekvenser 

För Karlstads utveckling och tillväxt är bostadsförtätning nödvändigt. Behovet av bo-
städer behöver tillgodoses för att inte förhindra tillväxten. Förtätningar är av stor be-
tydelse och behöver ske parallellt med de mindre utbyggnadsprojekten för att möta 
olika behov.   

Att planera bostäder inom ett område där redan utbyggd infrastruktur kan nyttjas är 
ekonomisk fördelaktigt liksom det är god hushållning med naturresurser. Planen inne-
bär att allmänna anläggningar (som t ex gator, gång- och cykelvägar, lekplats och plan-
teringar) ska byggas ut vartefter behovet uppstår som ska bekostas av exploatören. 


