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SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN 

 

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

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

Samråd:  

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

Granskning: 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter 
inkomna synpunkter ska, vid utökat förfarande, det färdiga förslaget 
vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Under gransk-
ningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget som 
finns tillgängligt på kommunens webbplats, Samhällsbyggnadshuset 
och Karlstadsrummet i Biblioteket. 

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:  

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 
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. 
Planbeskrivningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med 
plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovis-
ning av: 

 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 paren-
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. 

Inledning 

Bakgrund 

Teknik- och fastighetsnämnden har markanvisat det sista obebyggda kvarteret längs 
Tullholmsviken samt en fastighet i Väse till Lecab Fastigheter AB genom en så kallad 
dubbel markanvisning för bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast kontor varför 
en detaljplaneändring krävs. Fastigheten är obebyggd men är planlagd för kontor och 
parkering. 

Teknik- och fastighetsnämnden har begärt planändring för det aktuella kvarteret för 
att åstadkomma ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. 

planområdet med kringliggande bebyggelse    
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Planens syfte 

Planen syftar till att pröva möjligheter för bostäder och centrumändamål med en god 
gestaltning och med goda boendekvalitéer inom det aktuella kvarteret. 

Förslaget omfattar ca 200 lägenheter med inslag av ca 800 kvm centrumverksamheter i 
bottenplan och översta planen. Sammanlagd innebär planen byggrätter för ca 18 800 
kvm i BTA.  

Huvuddrag 

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område med stark utveckling mot en blandad 
stadsmiljö. Läget direkt intill Tullholmsviken är attraktivt ur boende- och stadmiljö-
perspektiv. Kvarteret är planlagt för kontor och parkering i gällande detaljplan som 
togs fram i samband med planeringen för kv Kanoten (detaljplan för kv. Kanoten 
m.fl., laga kraft 2013) där en stadsutveckling med stort bostadsinnehåll nu sker. Plan-
området har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående bostadsbygg-
nation i närområdet utmed Tullholmsviken. Sedan detaljplaneläggningen av kv Kano-
ten m fl har bullerförordningen trätt i kraft som idag gör det möjligt att utreda bostä-
der i det aktuella kvarteret.  

Detaljplanen föreslår markanvändning bostad och centrumändamål i mindre omfatt-
ning. Längst i söder föreslås ett högt hus i skärningen mellan Kanikenäset och cykel-
vägen. Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan sex, sju och åtta våningar med un-
dantag för kvarterets hörn i söder där 27 våningar medges. Detaljplanen föreslår också 
att gatan liksom gångbanor och GC-banan intill Kanikenäset i anslutning mot Tull-
holmskajens södra ände får en något upprättad sträckning för att uppnå en mer ända-
målsenlig struktur och mer ordnad och tilltalande gatuutformning. 

Planhandlingar 

Planen omfattar följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

 Arkitekturpresentation 

Utredningar 

 Geoteknisk undersökning (PM) med bilagor 1, 2, 3, 4 och 5 – den 17 decem-
ber 2019 - SWECO i Karlstad. 

 Revidering av geoteknisk undersökning (PM) med bilagor 1, 2, 3, 4 och 5 – 
den 31 januari 2022 - SWECO i Karlstad. 

 Utvärdering av miljöteknisks markundersökningar inklusive, provtagnings-
karta, utvärderingsanalys och fältrapport – den 10 februari 2020 - SWECO i 
Karlstad. 

 Bullerutredning med bullerkartor – den 31 maj 2021 - Akustikverkstan i Lid-
köping 

 Luftkvalitetsutredning för Tullholmssågen 4 m.fl. – den 13 juli 2017 och 
kompletterade den 12 feb 2019 - Ramböll Göteborg. 

 Solstudie – Mondo Arkitekter i Karlstad. 

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 2022 och första kvartalet 2023 
Granskning andra - tredje kvartalet 2023 
Antagande tredje – fjärde kvartalet 2023 
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Tiderna kan komma att förändras under arbetets gång, bland annat beroende på syn-
punkter under granskning. 

Planområde 

Planområdet är beläget intill Tullholmsviken och Packhusallén i sydöstra delen av 
Karlstads centrum. Det aktuella området är den sista kommunala tomten som är kvar 
inom detaljplan för kv. Kanoten.  

Plandata 

Området ligger ca 1 km sydost om Karlstads centralstation. Planen omfattar del av 
fastigheten Viken 2:1. Planområdet är drygt 7 000 kvm. Teknik- och fastighetsnämn-
den har tidigare genom ett beslut anvisat marken till Lecab Fastigheter AB.  

 
Planområdet med angränsande fastigheter och gator  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen som pekar ut området som stadsut-
vecklingsområde. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära bety-
dande miljöpåverkan gjorts och samråtts med Länsstyrelsen 2021-12-15, enligt Miljö-
balken (6 kap). Kommunens bedömning är att genomförandet av denna plan inte ris-
kerar innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.  
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Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas och redovisas 
under rubriken Konsekvenser - längst bak i denna planbeskrivning.  

Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara relevanta att behandla:  
- Markföroreningar  
- Översvämningsrisk 
- Trafikbuller 
- Luftkvalitén 
- Anpassning mot omgivande grönytor 
- MKN vatten 

Gällande detaljplan  

Området är planlagt i sin helhet och omfattas av detaljplan för kv. Kanoten. Genom-
förandetiden för planen (detaljplan för kv. Kanoten m.fl., laga kraft 2013) har inte gått 
ut. Gällande detaljplan anger kontor och parkering i byggnader som medges vara åtta 
respektive 10 våningar höga. Planen omfattas också av mindre del av allmän platsmark 
i form av lokalgata (Kanikenäset), gc-väg och parkyta.  

 
Gällande detaljplaner med planområdet markerat 

Avvägningar mot annan lagstiftning 

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 Hammaröleden 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: 
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• 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. Luftkvalitén har utretts och det kan 
utredas ytterligare i det fortsatt planarbetet. 

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

Planområdet berör av strandskydd. 

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. 
- 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 utveckla den fysiska ut-
formningen utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna 
plan har särskilt frågor som trafiksäkerhet, kopplingar mot omgivande stadsdelar, ut-
formning av gårdsmiljö, utformning av bebyggelsen för att främja trygghet och sociala 
aspekter liksom anslutning mot omgivande naturområden varit relevanta att belysa 
och lyfta som aspekter som behöver genomsyra utformningen av området 

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

Riksintressen 

Planområdet berörs av riksintresse avseende ”Vänern med öar och strandområden” 
enligt 4 kap 2§ (MB), områden där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas. Planförslaget berör även riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 5§ MB (Tull-
holmsviken och Mariebergsviken som en del av Vänern).  

Utanför planen på ett avstånd av ca 45 meter sydost, passerar Hammaröleden som är 
av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.  

Kulturmiljöområde 

Hela Karlstads tätort omfattas av kulturmiljöprogram Ditt Värmland. Dokumentet har 
inte utpekat något särskilt objekt inom planområdet.     

Strandskydd 

Planområdet berörs av 100 meter strandskydd från Vänern - Tullholmsviken. Kani-
kenäset avgränsar planområdet från Tullholmsviken. Strandskyddet inom planområdet 
är redan upphävt genom tidigare (ännu gällande) planer och det kommer att återin-
träda när denna plan ersätts med ny detaljplan. 

Natura 2000  

Natura 2000-område ligger på ett avstånd av 170 meter från närmaste plangränsen i 
söder.  

Naturvårds – och friluftsplanen 

Gräns för både naturvårds- och friluftsplan ligger utanför planområdet.  
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Ekologiska spridningssamband 

Planområdet med intilliggande område i söder berör ekologiska spridningssamband. 
Området har också betydelse för spridning för vildbin och lövskogsarter. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Planen finns med i Karlstads kommuns bostadsförsörjningsprogram som möjlig bo-
stadsproduktion för perioden 2022 - 2023. 

Beslut om planläggning 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2019-01-23 § 
22, att upprätta detaljplan för området.  

Förutsättningar och planförslag 

Markanvändning  

Området är idag planlagt för kontor, parkering och gata. Området är dock obebyggt, 
med undantag för en transformatorstation, och består i huvudsak av gräsyta med 
några uppvuxna träd. 

 
Planområdet med givning  

Planförslag - kvartersmark   

Huvudsaklig markanvändning är (B) bostäder och (C1) centrum (i våning 1 samt 
översta våningen). Parkering (P1) medges inom kvarteret, dels under mark samt i delar 
av bottenplan. Planen möjliggör också ett nytt läge för bef. elnätstation i bottenplan, 
beteckning (E). 

Planförslag – allmänplatsmark   

Användning av allmänplatsmark består i huvudsak av ytor för biltrafik och gång och 
cykeltrafik. Kanikenäset föreslås flyttas några meter västerut och förutsätts att vara för 
lokaltrafik, betecknas (GATA2). I direkt anslutning till Packhusallén medger planen en 
remsa av mark som får överföras till Packhusallén, betecknas (GATA1).  
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Bebyggelse och skala 

Planområdet är idag obebyggt. Omkringliggande bebyggelse består i huvudsak av rela-
tivt nybyggda bostadskvarter liksom kontorsbebyggelse från 1980-talet. På andra sidan 
Packhusallén finns ett parkeringshus i tre våningar. Dominerande fasadmaterial i om-
givande bebyggelse är puts, tegel och skivmaterial med mindre inblandning av plåt och 
trä. Omgivande bostads- och kontorsbebyggelse runt Packhusallén varierar mellan i 
huvudsak 6 och 8 våningar.  

Planförslag 

Tillkommande bebyggelse reglereras dels genom högsta byggnadshöjd, planbestäm-
melse (h2, h4, h6 och h8), nockhjöd, planbestämmelse (h1, h3, h5 och h7) och dels ge-
nom största tillåtna antal kvm i bruttoarea över bottenplan, planbestämmelse (e1, e2 
och e3). Bruttoarea för balkonger, delvis parkering i bottenplan och underbyggda par-
keringsgarage räknas inte in i bestämmelsen (e1, e2 och e3). Inom kvarteret, ställs krav 
på att det ska iordningställas lokalyta för verksamheter, planbestämmelsen (e4). Höj-
den på bebyggelsen kommer i huvudsak att variera mellan 6, 7, 8 och 24 våningar dvs. 
6 våningar i delarna längs utmed kv. Tullaren, 7 våningar Packhusallén och 8 våningar 
utmed Hammaröleden. I planområdets södra del i förlängning av kajstråket ges bygg-
rätt för ett höghus i 24 våningar. Avsikten med det huset är att visuellt möta kajstråket 
som kommer norrifrån utmed Tullholmsviken.   

Kvarteret föreslås utformas som ett sammanbyggt kvarter mot Hammaröleden och 
Packhusallén för att skapa tydliga stadsrum samt en lugn och skyddad innergård, plan-
bestämmelse (f1). Mot väster, ut mot Tullholmsviken, öppnar sig kvarteret och tar in 
utsikten och ljuset. Med tanke på att kvarteret är starkt exponerat i sin omgivning lik-
som i ett större perspektiv ska bebyggelse utformas med varierade fasadmaterial och 
fasadliv, planbestämmelse (f2). Planen medger också möjlighet för indragen takvåning 
till ett minsta djup av 1.5 meter från fasadliv, planbestämmelse (f3). Bestämmelsen (f3) 
tillåter att trapphus tillåts att ligga i fasadliv. Loftgångar och inglasning av balkonger 
tillåts endast om en god helhetsverkan kan uppnås, planbestämmelser (f4). Syfte med 
bestämmelsen (f4) är att uppförande av både loftgångar och inglasning ska inarbetas 
med byggandens övriga gestaltning. Det höga huset som planeras i södra hörnet av 
planområdet ska gestaltas med särskild hänsyn då den påverkar stadsbilden, planbe-
stämmelse (f6). Det nya höghuset/landmärket ska vara frikopplat från omgivningen. 
Detta kan göras genom tex. genom att avvika i gestaltning eller/och sidoförskjutning. 
Avslutning av husets översta våning är en viktig del av husets arkitektur. Detta kan 
uppnås dels genom materialval och gestaltas av huset och dels genom funktionen, 
planbestämmelse (f7).  

Mot Packhusallén och Kanikenäset ges bebyggelsen ett stadsmässigt uttryck med ge-
nerösa entréer för bostäderna, planbestämmelse (b1) och (p1). En bestämmelse reglerar 
att parkeringsgaraget i markplan inte får fasad mot omgivande allmän plats dvs. att 
parkering i bottenplan mot kringliggande gator får inte förläggas närmare än 4 meter 
från fasad, bestämmelse (p2). 

Totalt sett kan byggrätterna i planen uppgå till ca 18 800 kvm i BTA som utifrån be-
fintliga förutsättningar kan utnyttjas för ca 180 - 200 lägenheter, 800 m2 för centrum-
verksamheter.  

Stadsbild 

Befintlig stadsbild i denna del av staden domineras av bostadsbebyggelse i 6 - 7 vå-
ningar längs Tullholmsviken och lite högre bebyggelse utmed Packhusallén. Inom 
stadsdelen har under de senaste 10 åren byggts 3 st. höghus 2st. i 16 våningar och 1 st. 
i 21 våningar.  

Planförslag 

Planförslaget medger huskroppar i 6, 7, 8, och 24 våningar, d.v.s. ett höghus som är li-
tet högre än annat höghus i Inre hamnen. Kyrktornet är ca 63 meter högt upp till kor-
set på toppen (motsvarar +115,00 Karlstads höjdsystem RH 2000), respektive 60 me-
ter högt om man inte räknar korset (motsvarar +112,00 Karlstads höjdsystem RH 
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2000). Högsta byggnaden inom planområdet som är ett 21-våningshus (motsvarar 
+108,00 Karlstads höjdsystem RH 2000), har inte samma höjd som kyrktornet. Det 
nya höghuset kommer att sticka upp över stadssiluetten och synas från olika platser i 
Karlstad på samma sätt som Kyrktornet, Löfbergsskrapan, höghuset på Orrholmen, 
höghuset på Tullholmssågen, höghuset på Tyggårdsviken och vattentornet på Herrha-
gen. Det går inte att förutse exakt vilket område husen blir synliga från, eftersom be-
fintliga byggnader och vegetation skymmer på många ställen. Men huset kommer att 
sticka upp över stadshorisonten och bli synligt för den som färdas på Hammaröleden 
och från vattnet alstå Vänern. Från andra delar av staden kommer de höga husen helt 
eller delvis att skymmas av annan bebyggelse.  

 
Stadsiluettet från Tullholmsviken som visar höghuset i förhållande till omgivningen  

Markens utformning 

Marken består till huvuddelen av en öppen gräsyta med ett mindre antal träd. Marky-
tan är relativt plan med en markhöjd som varierar med en meter upp respektive ned 
från + 48,00 meter över havet. 

Den västra delen av planområdet består av en vändplan, Kanikenäset samt en trans-
formatorstation. Mot söder möter kvarteret en parkliknande miljö runt en gång- och 
cykelväg mellan kvarteret och Hammaröleden.  

Planförslag 

Planen förutsätter att promenadstråket i förlängning av Tullholmskajen ska fortsätta 
söderut. Möte mellan kajen, parken och Kanikenäset är planens viktigaste mötesplats. 
Förutsättningen enligt planen är att ytan utförs och gestaltas omsorgsfullt så att det 
kan förstärka promenadstråket söderut.  

 
Illustrationsbild som visar planstrukturen och hur de berörda stråken mötes 
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Övergångsytan från kajen till gc-vägen inkl. Kanikenäset ska också utformas och höjd-
sättas på ett sätt som stärker promenadstråket utmed Tullholmsviken. Höjdsättning 
och gestaltning av denna markyta förutsätts att särskilt studeras närmare i detaljprojek-
teringen. Kvarteret ansluter också mot en mindre parkyta utmed Tullholmsviken. Par-
ken ska också tas in som ett gestaltande element i kanten mot Kanikenäset och i mötet 
med kajen. 

Kulturhistoriska värden 

Inga fornlämningar finns i området som är utfyllt ungefär 1960. Ca 100 meter söderut 
på Kanikenäsholmen finns fyndplatser, bland annat en gravplats. 

Natur/grönyta och växtlighet  

Marken består till huvuddelen av en öppen gräsyta med ett mindre antal träd. Inom 
planområdet har tidigare planterat 5 st. träd (1 skogslind och 4 rödek). Tullholmsvi-
ken, som del av Vänern, utgör naturvårdsområde.  

Planförslag 

Inom planområdet ska gården planterats och utformas för utevistelse. På gården ska 
lekplats för småbarnslek finnas. Bestämmelse (n) på plankartan syftar till att säkerställa 
detta.  

Närhet till grönområde 

Enligt kommunens miljö- och klimatstrategi ska alla invånare i Karlstad ha tillgång till 
ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters 
avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd (ca 2,5 km).  

På kvarterets gård ska ett mindre grönområde/bostadsgård anordnas. I områdets när-
het finns Kanikenäset och Kanikenäsholmen som erbjuder ett större grönområde. 
Även Tullholmskajen som ansluter vidare mot grönområdena runt Orrholmen är ett 
större grönområde. Inom kv Kanoten, intill Bogsprötsgatan, planeras en allmän park 
som kommer att förbättra tillgängligheten till grönområden ytterligare. Ca 300 meter 
sydväst om planområdet ligger Natura 2000-området Klarälvsdeltat som utgör närm-
aste närströvområde. Planförslaget bedöms uppfylla alla målen när det gäller närhet till 
grönområden. 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet inrymmer ingen service idag. I närområdet inom Viken, Tingvallastaden, 
Orrholmen och Herrhagen finns Karlstads högst koncentrerade utbud av kommersiell 
och offentlig service. Förskolor i närområdet finns vid Bogsprötsgatan 200 m från 
planområdet, vid Näbbgatan på Orrholmen samt på flera platser på Herrhagen. Utö-
kade eller nya förskolor planeras vid Tullhusgatan. 

Kommunala grundskolor finns på Orrholmen, Herrhagen och Kvarnberget. Ytterli-
gare finns privata grundskolor och gymnasieskolor finns inom Viken och inom Ting-
vallastaden. 

Planförslag 

Områdets centrala läge gör det lämpligt för lokaler i bottenvåning, våning 1 och 
översta våningen av höghuset. En bestämmelse (C1) ger möjlighet generellt att inom 
planområdet anordna lokaler för centrumändamål. Detaljplanen ställer krav på att lo-
kaler för centrumfunktion iordningsställs (e2). 

Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i området är god. Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Central-
stationen och Resecentrum. På Sjömansgatan finns hållplatser för bland annat 
snabbusslinjen och linje 7. Packhusallén trafikeras av ett flertal linjer mellan Karlstad 
och Hammarö.  
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På Packhusallén ligger närmaste hållplats ca 170 meter nordväst om planområdet.  

Planförslag 

Planförslaget har anpassats och utformats så att på Packhusallén direkt öster om plan-
gränsen kan en ny hållplats anordnas.  

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet ligger i anslutning till flera viktiga gång- och cykelstråk. Söder om plan-
området löper det viktigaste stråket mellan Hammarö och Karlstad som löper utmed 
Hammaröleden via planområdet, under Packhusallén till Kanikenäsbanken in mot 
Karlstads centrum. 

Även i västra delen av planområdet finns en viktig gång och cykelbana. Den knyter 
samman gång- och cykeltrafiken utmed Hammaröleden till Packhusallén och till Tull-
holmskajen. Packhusallén har gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan. Dessa an-
sluter i väster mot Sjömansgatan och Tullhusgatan som är viktiga gång- och cykelstråk. 
Även på Tullholmskajen är det tillåtet för både fotgängare och cyklister men utform-
ningen inbjuder framförallt till cykling i lite lägre hastigheter.  

Planförslag 

Planförslaget innebär att gång- och cykelbanan i västra delen av planområdet får en 
något justerad sträckning i och med ombyggnad och upprättning av Kanikenäset. 
Runt kvarteret ska trottoarer för fotgängare finnas.  

Biltrafik och gatumiljö 

Befintlig gatumiljö i närområdet består av Packhusallén och Kanikenäset samt kors-
ningspunkten dem emellan. Ungefär 45 meter söder om planområdet passerar Ham-
maröleden med en fordonsmängd av knappt 18 000 fordon per dygn. Fordonsmäng-
den på Packhusallén är drygt 12 000 fordon per dygn. Kanikenäset har låg trafikinten-
sitet som försörjer kv Tullaren, Kanikenäsudden med båtklubben, kanotklubben, en-
staka verksamheter samt några flerfamiljshus inom kv Varvet. Garagenedfart till kv 
Tullaren ligger i anslutning mot en vändplan intill Kanikenäset.  

Planförslag 

Detaljplanen föreslår att gatan liksom gångbanor och GC-banan intill Kanikenäset i 
anslutning mot Tullholmskajens södra ände får en något upprättad sträckning med 
syfte att uppnå en mer ändamålsenlig struktur och en mer ordnad och tilltalande gatu-
utformning.  

 
Förprojekteringsunderlag som visar infart till kv. Tullaren när Kanikenäset får en ny sträckning   

Infart till parkeringsgarage i kv Tullaren får en bearbetad sträckning för att ansluta 
mot Kanikenäset på ett bra sätt. In/utfart till garage inom planområdet förutsätts att 
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ske från Kanikenäset i södra hörnet av kvarteret. Utfartsförbud gäller vägsträckning 
Packhusallén och även norra sträckan av Kanikenäset.  

Trafikverkets trafikalstringsverktyg ger ca 340 bilresor per dygn i alstring från områ-
det. Befintligt gatunät bedöms ha kapacitet att klara den ökade trafiken från området. 
Trafikkonsekvenser är utredda för tidigare markanvändning inom kv Kanoten. Detalj-
planens förändring att även medge bostäder bedöms inte påverka trafikkapaciteten i 
någon nämnvärd omfattning.  

Bilparkering  

Planförslag 

Grundprincipen gällande parkering är att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt eget 
parkeringsbehov inom fastigheten i enlighet med kommunens gällande parkerings-
norm1. Förutsättning enligt planen är att parkering ska lösas på kvartersmark, tex. ge-
nom parkeringsgarage under tillkommande flerbostadshus. Detaljplanen reglerar un-
derbyggnadsrätt under gården.  

Parkeringsfrågan prövas slutgiltigt i bygglovskedet enligt gällande parkeringsnorm. Vid 
bygglovsprövning kommer även krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon 
prövas. Vid bygglovgivning kommer vid den tidpunkten gällande bestämmelser till-
lämpas. Nuvarande regler innebär att parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten 
ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parke-
ringsplatser. Bilparkeringsplatserna bör vara utrustade med motorvärmare.  

 
Förslag till parkeringslösning 

Parkeringstalet för kontor och verksamheter i stadsdelen Tullholmen är för närva-
rande 5 parkeringsplatser per 1000 m² BTA. För flerbostadshus i stadsdelen Tullhol-
men är 0.3 parkeringsplatser per lägenhet ≤ 35 m², 0.7 parkeringsplatser per lägenhet 
>35≤ 70 m² och 1.0 parkeringsplatser per lägenhet >70 m². Till parkeringstalen för 
flerbostadshus tillkommer parkering för besök. 

 
1 Parkeringsnorm för Karlstads kommun, godkändes av kommunfullmäktige den 9 dec 2021  
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Respektive byggherre ska dock lösa sitt eget behov av besöksparkering inom fastighet-
en. Parkeringsplatser för rörelsehindrade tillkommer utöver det ordinarie kravet på 
parkeringsplatser. 

Besöksparkering tillkommer med 0,02 – 0,05 p-platser/lägenhet för flerbostadshus 
och småhus beroende på läge och tillgång till allmän parkering. Hur många platser 
som tillkommer avgörs av kommunen. Parkeringsplatser för rörelsehindrade tillkom-
mer till samtliga parkeringstal. 
Parkeringsnormen är ett levande dokument och kraven på parkeringsplatser kan 
komma att ändras beroende på hur lång tid det tar innan planen är utbyggd. 

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 

Cykelparkeringstalen för verksamheter och dagligvaruhandel ligger enligt den gällande 
parkeringsnormen på 30 platser per 1000 m² BTA. För flerbostadshus är 1.5 cykelpar-
keringsplatser per lägenhet ≤35m², 1.85 cykelparkeringsplatser per lägenhet >35≤70 
m² och 2.5 cykelparkeringsplatser per lägenhet >70 m². 
Det ska även vara enkelt och smidigt att parkera cykeln för besökande i området i nära 
anslutning till bostäders och serviceinrättningars entréer.  
För att cykelparkeringarna ska vara godkända gäller följande: Minst hälften av de krav-
ställda cykelparkeringsplatserna ska vara förrådsplatser. Förrådet ska placeras lättåt-
komligt, nära entrén, vara säkert, upplevas tryggt och möjlighet ska finnas att låsa fast 
den egna cykeln. Minst hälften av cykelparkeringsplatserna ska vara till för användning 
dagligen och då vara i markplan samt placerade närmare entrén än bilparkeringen. Av 
dessa platser ska i sin tur minst hälften vara väderskyddade (minst skärmtak) och bör 
ge möjlighet till fastlåsning av cykeln. Detta gäller för bostäder. För verksamheter ska 
minst hälften av platserna vara väderskyddade och samtliga ska vara i markplan och 
nära entrén. För både bostäder och verksamheter ska minst fem procent av platserna 
medge möjlighet till parkering för lådcyklar, cykelvagnar mm. Möjlighet till laddning 
av elcyklar bör också ges. En broschyr riktad till dem som bygger cykelparkeringar är 
framtagen, ”Cykelparkering – inspiration, idéer och fakta för dig som bygger cykelpar-
kering i Karlstad”. Den finns tillsammans med parkeringsnormen på kommunens 
hemsida och kan utgöra ett stöd till byggherrar och fastighetsägare. 

Grön resplan  

Gröna resplanen ger parkeringsnormen dess flexibilitet, då den medger möjlighet att 
justera normen om det på specifika platser eller projekt finns potential för en sänkt 
norm. Genom att åstadkomma åtgärder som gör att de verksamma eller boende inte 
har behov av att äga en egen bil skapas möjligheter att sänka parkeringstalen. Exempel 
på mobilitetsåtgärder som kan ingå i en Grön resplan kan vara bilpool, lådcykelpool, 
cykelverkstad i lokalen, gratis kollektivtrafikkort till de boende mm.  

Exploateringsområdet med sitt läge bedöms rent geografiskt ha förutsättningar för att 
med hjälp av mobilitetsåtgärder skapa ett lägre bilberoende. En viktig faktor för att 
byggherren ska beviljas möjlighet att få arbeta med Grön resplan är dock hur högt 
parkeringstalet blir efter att det är klart hur mycket verksamheter samt lägenheter som 
ska byggas. Detta påverkas både av när revideringen av parkeringsnormen är klar och 
godkänd men även av storleken och antalet lägenheter. En förutsättning för att bygg-
herrarna ska kunna tillgodoräkna sig ett sänkt parkeringstal med hjälp av Grön resplan 
är att avtal tecknas med Karlstads kommun, där samtliga villkor och detaljer kring 
mjuka åtgärder regleras. 
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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 Vänern - Tullholmsviken. Kanikenäset avgränsar 
planområdet från Tullholmsviken. Enligt miljöbalkens nuvarande lydelse inträder 
strandskydd när ny detaljplan upprättas, och frågan om upphävande av strandskyddet 
ska prövas i den nya planen.  

Planförslag 

Strandskyddet är upphävt inom planområdet. Upphävande av strandskydd som berör 
beteckningar gatumark (GATA1) och (GATA2), parkmark (PARK)kvartersmark 
(BEC1P1) och gc-väg (GC-VÄG) föreslås fortsatt vara upphävt. Strandskyddet upp-
hävs inom planområdet genom bestämmelserna (a1 och a2). 

 Skäl för att upphäva strandskyddet är att: 

 Det aktuella återinförandet av strandskyddet som avses att upphävas är till 
största delar beläget på redan planlagd mark för, nätstation, gc-väg, kontor, 
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. 

I den föreslagna exploateringen kommer det för allmänheten viktiga området, dvs. 
närmaste strandområdet, att utgöras av allmän plats (gc-väg) och därmed vara tillgäng-
ligt och främja det rörliga friluftslivet, vilket överensstämmer med strandskyddets 
syfte. 

Folkhälsa 

Trygghet 

Trygghet handlar om att kunna röra sig i staden utan att uppleva sociala eller fysiska 
begränsningar. 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. 

Planförslag 

Ny bostadsbebyggelse som ersätter en obebyggd tomt innebär att fler kan bo och vis-
tas i närområdet under större delen av dygnet. Detta medför att det aktuella området 
blir mer tryggt först och främst under kvällstid. En tryggare upplevelse kan skapas 
med tillfredsställande belysning på gång- och cykelvägar och även 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 rörelsehindrade personer.  

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.   

Mark och geoteknik 

Grundläggning och geoteknikförhållande 

Marken består till huvuddelen av en öppen gräsyta och är relativt plan med en mark-
höjd som varierar med en meter upp respektive ned från + 48 meter över havet. Inför 
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planarbetet har också en geoteknisk undersökning för det aktuella planområdet ut-
förts2. Av den framtagna utredningen framgår följande geotekniska förutsättningar:   

Jordlager och grundvattenförhållanden 

Området utgörs av utfylld mark. Under fyllningen består marken av naturligt lagrad 
jord av siltig lera ovan fast friktionsjord på berg. I östra kanten av området underlagras 
fyllningen direkt av friktionsjord. Fyllningen har en mäktighet på cirka 1,7 – 4,8 m och 
består huvudsakligen av sand, silt, grus, lera, asfalt, tegelbitar och sprängsten samt 
även av organiskt material. Block kan förekomma. 

Naturligt lagrad jord utgörs huvudsakligen av siltig lera med en mäktighet som mest 
på cirka 7 m. Siltiga leran har sin största mäktighet i nordvästra hörnet av området och 
avtar mot söder och öster. Den siltiga lerans odränerade skjuvhållfasthet är låg inom 
landområdet.  

Sonderingar har avslutats på djup mellan 2,2 à och 12,3 meter med stopp mot block, 
sten eller förmodat berg. Djupet till fast botten ökar generellt från sydost mot nord-
väst. Fritt vatten har noterats i sonderingspunkter på 1,8 á resp. 2,8 meters djup under 
markytan. Grundvattennivån ska förväntas variera över tid, årstid och väderlek samt i 
viss mån vara styrd av aktuellt vattenstånd i Vänern. 

Sättningar - generellt  

Leran i närheten till detta område har undersökts och dess deformationsegenskaper 
har bedömts till normalkonsoliderad. Det innebär att all ny tillskottslast i form av till 
exempel uppfyllnad med jord, huslaster och eventuell permanent grundvattensänkning 
ger upphov till sättningar. 

Sättningarnas storlek och utveckling över tid är mycket beroende av lermäktighet i 
varje enskild punkt, lastens storlek och lerans egenskaper. Eftersom lermäktigheten 
varierar kan ojämna sättningar bildas. Sättningar av 1 m uppfyllning har bedömts 0,1 – 
0,2 m. Cirka halva sättningen bedöms ske inom 1 år. 

Grundläggning - generellt 

För grundläggning av byggnader krävs djupgrundläggning med spetsburna pålar. Även 
borrade stålpålar kan fordras på grund av förekomst av block. Golvet ska utföras 
fribärande. 

För den nya sträckningen av gc-vägen på nivå +47,0 och vägen på +47,1, krävs viss 
schaktning för vägens centrala del och lite fyllning i väster. Uppfyllnad för vägen i väs-
ter bedöms ge upphov till sättningar mindre än 5 cm. 

Stabilitet - generellt 

Stabilitetsförhållandena inom planområdet har analyserats för befintliga förhållanden i 
enlighet med IEG rapport 6:2008 rev 1 (Tillämpningsdokument, slänter och bankar). 
Stabilitetsberäkningen har utförts med odränerad och kombinerad analys för ny 
sträckning av gc-väg och väg. 

Stabiliteten inom området inklusive den nya sträckningen av gc-väg och väg är enligt 
utredningen tillfredställande. Förutsättningar för detta är att gc-vägen utmed vatten-
området inte ligger högre än nivå +47,0 och vägen inte ligger högre än nivå +47,1. 
Glidytor som sträcker sig in i detaljplaneområdet uppfyller erforderlig säkerhet även 
med markuppfyllnad upp till nivå +48,5. 

Planförslag  

Kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras i detaljprojekteringsskedet. 
Planförslaget med nuvarande utformning förutsätter inte att Kanikenäset är i behov av 
upphöjning till mer än +47.07 RH 2000.    

 
2 Geoteknisk undersökning (PM) med den 17 dec 2019 med revidering den 31 jan 2022 - SWECO i Karlstad 
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Radon 

Radonmätningar för planområdet har utförts. Utförda radonmätningarna visar att 
marken klassas som normalradonmark.  

Planförslag 

-. 

Tekniska system 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunens allmänna verksamhetsområde för VA. VA finns 
i Packhusallén och i Kanikenäset. Vattentrycket i nätet klarar en byggnadshöjd på upp 
till sex våningar.  

Dagvatten 

Dagvattenledningsnätet är utbyggt i Kanikenäset, i Packhusallén samt intill gång- och 
cykelvägen söder om föreslagen bebyggelse. 

Planförslag  

Ny fastighet bedöms kunna kopplas till befintliga ledningar i Kanikenäset, där anslut-
ningspunkt finns. Om byggrätten nyttjas för fler än 6 våningar krävs att tryckstegring 
ordnas inom egen fastighet 

Anslutning till dagvattenledning förutsätter fördröjning inom planområdet i enlighet 
med Karlstads nya dagvattenplan där 10 mm nederbörd per kvm hårdgjord yta ska 
kunna omhändertas lokalt innan det avleds till det allmänna nätet, det gäller både för 
allmän mark och kvartersmark. Detta kommer vara en förutsättning vid projektering 
av allmän platsmark och kvartersmark. 

Planområdet kommer att till stora delar att hårdgöras. Det lokala omhändertagandet 
av dagvatten förutsätts att först begränsas till fördröjning/infiltration genom trädgro-
par och grönytor längs vägar och cykelvägar. Gården kan fortsatt medge viss fördröj-
ning. Exempel på fördröjning av vatten är grönytor, sedumtak och magasin. På 
plankartan finns en bestämmelse om att minsta gårdsyta (mark och bjälklag inom fas-
tigheterna) ska planteras (n) vilket bidrar till att viss fördröjning fortsatt kan ske i om-
rådet. För en större regn förutsätts att avledning av ytvatten från planområdet sker till 
lågpunkten och allmän platsmark. 

Elnät 

Idag finns en nätstation inom områdets nordvästra del respektive del utmed Kani-
kenäset.  

Planförslag 

Planen förutsätter ett nytt läge för nätstationen som ska integreras med parkeringar i 
bottenplan, beteckning (E).  

Stadsnät 

Karlstads Stadsnät finns i anslutning till planområdet.  

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeledningar finns framdragna i Kanikenäset.  

Planförslag 

Ny bebyggelse förutsätts att värmas upp och anslutas till fjärrvärmeledningar som 
finns i området. 

Energi 

Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiför-
sörjning blir allt viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energief-
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fektivitet och det är önskvärt att underlätta för framtida solkraftinstallationer med av-
seende på bland annat takens utformning, placering och skuggning. 

Avfallshantering 

Planförslag 

Avfallsutrymmen för nya bostäder och lokaler ska placeras lättillgängligt i nya byggna-
der. Avfallshantering ska ske från Kanikenäset, och inte mot Packhusallén där trafik-
miljön är för komplex. Avfallsutrymmen måste vara lättillgängliga, vara belägna i 
markplan, alternativt underjordiska behållare med en god tillgänglighet för sopbilar. 
Planeringen av avfallshanteringen ska ske i samråd med Karlstads Energi. Det är vik-
tigt att Karlstads Energis vägkriterier uppfylls och att renhållningsfordon kan stanna 
nära fastigheternas utrymmen för avfallshantering och att backning undviks.  

Störningar, hälsa och säkerhet 

Trafikbuller 

Planområdet exponeras för trafikbuller från Hammaröleden och Packhusallén. Närm-
aste byggrätten för bostäder enligt planen ligger på ett avstånd av ca 9 meter från 
Packhusallén och 45 meter från Hammaröledens närmaste körbanekant.  

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) 

 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.   

Planförslag 

Det bullerstörda läget kräver att bostadsbebyggelsen slutes mot Packhusallén och 
Hammaröleden för att skapa gårdar med en bra boendemiljö. En trafikbullerberäk-
ning3 för en framtida situation har genomförts med en trafikprognos baserad på 
kommunens trafikmodell. Den beställda utredningen visar att ekvivalenta ljudnivåer 
från trafik på fasader längs Hammaröleden överstiger riktvärdet 60 dB(A) dock ej 
högre än 65 dB(A) oavsett våningsplan. Däremot visar beräkning också att ekvivalenta 
ljudnivåer på fasader längs Packhusallén överstiger riktvärdet 65 dB(A) med 2 dB(A).  

För bostäder utmed Hammaröleden kan man antingen förlägga mindre lägenheter om 
högst 35 kvadratmeter eller göra lägenheter genomgående så att minst hälften av bo-
stadsrummen i en bostad är vända mot en tyst sida där buller uppgå 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 
bostadsbebyggelse utmed Packhusallén gäller endast genomgående lägenheter 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. 

Planen föreslår att bostadskvarteren längs Hammaröleden och Packhusallén präglas av 
sammanhängande och slutna kvarter på ett sätt så att bebyggelsen kan skärma av tra-
fikbuller. För att uppnå god boendemiljö och uppfylla bullerkraven förutsätter planen 
bullerbestämmelse (m1) och en utformningsbestämmelse (f1) för bebyggelse längs 

 
3 Trafikbullerutredning den 31 maj 2021 – Akustikverkstad i Lidköping 
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Hammaröleden och Packhusallén. Utformningsbestämmelse (f1) innebär att fasader 
mot Packhusallén och Hammaröleden ska utföras slutna i syfte att skapa ljuddämpad 
sida.  

Markföroreningar  

Området är relativt plant med en markhöjd som varierar med en meter upp respektive 
ned från + 48.00 (RH 2000). Marken inom planområdet är utfyllt och fyllningen har 
en mäktighet på mellan 1,7 – 4,8 m och består huvudsakligen av sand, silt, grus, lera, 
asfalt, tegel och sprängsten samt även av organiskt material. Fyllningen överlagrar na-
turlig jord av siltig lera ovan fast friktionsjord på berg.  

Grundvattennivån beror på årstid, väderlek och aktuellt vattenstånd i Tullholmsviken 
- Vänern. Recipient för grundvattnet bedöms vara Tullholmsviken. 

2010 och 2015 har tidigare två miljötekniska markundersökningar utförts på aktuellt 
område. Utförda undersökningar har omfattat en betydligt större yta än den nu aktu-
ella. Ytterligare undersökningar har utförts i närområde till aktuell yta, så som vid 
Packhusallén samt på Tullaren 1, som nu är bebyggd med bostäder. En undersökning 
av aktuellt planområde genomfördes 2020. 

Jord 

I samband med planarbetet har det utförts en miljöteknisk markundersökning genom 
skruvprovtagning4. Syftet med provtagningen var att undersöka föroreningssituationen 
i mark (jord). 

Förhöjda föroreningshalter av framförallt PAH:er har påträffats i fyllnadsmassor, i 
flera punkter och djup, på området. Halterna överstiger i flera prov de generella rikt-
värdena för KM, vilket generellt används för bostadsändamål. 

Mäktigheten på fyllnadsmassorna varierar mellan ca 2-5 m i området. Fyllnadsmas-
sorna bedöms delvis bestå av block/större sten. I punkt 19SW08b, utanför aktuellt 
planområde, vid Tullholmsviken, fanns inga fyllnadsmassor alls. 

I naturliga massor har låga föroreningshalter (understigande KM) påträffats i 3 av 4 
analyserade prov. I ett prov överstiger halten av PAH-H KM. Provet med förhöjd halt 
är uttaget i en punkt där förhöjda PAH-halter har påträffats i fyllnadsmassorna. Provet 
är uttaget direkt under dessa fyllnadsmassor. 

Planförslag 

Startbesked 

Planen förutsätter genom planbestämmelse (Villkor för startbesked – a3) 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. 

Med anledning av att förhöjda föroreningshalter har påträffats i föreliggande under-
sökning ska tillsynsmyndighet underrättas om påträffade halter. Planen förutsätter 
även att masshantering sker i samråd med tillsynsmyndighet. Innan schaktningsar-
beten sker ska samråd ske med tillsynsmyndighet avseende eventuellt behov av kom-
pletterande 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.  

 
4 Utvärdering av miljöteknisks markundersökningar inklusive, provtagningskarta, utvärderingsanalys och fältrapport – den 
10 februari 2020 - SWECO i Karlstad. 
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- 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. 

- 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. 

Avhjälpandeåtgärder 

Den avhjälpandeåtgärd som bedöms kunna bli aktuell för planområdet är avlägsnande 
av vissa fyllnadsmassor från planområdet genom schaktsanering. För att avgöra om 
avhjälpandeåtgärder behöver utföras på området kan ytterligare undersökningar och 
utredningar behöva tas fram. Behovet av ytterligare undersökningar och utredningar 
beror främst på grundläggningsdjup av tillkommande byggnader.  

Alternativ 1 – nergrävd källarparkering på +43.50 RH2000  

Om det blir aktuellt med garage på nivån + 43,5 kommer troligtvis inga avhjälpande-
åtgärder behöva utföras, då samtliga fyllnadsmassor avlägsnas från området. I detta fall 
kommer kompletterande provtagning troligtvis behöva utföras för masshanteringen.  

Alternativ 2 – markparkering på +47.00 RH2000 

Om det blir garage på nivån + 47.00 kommer ytterligare undersökningar och utred-
ningar behöva utföras, för att avgöra behov av avhjälpandeåtgärder. Detta kan bland 
annat innebära att en platsspecifik riskbedömning utförs.  

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. 

Komplettering av utredningen kan behöva tas fram i detaljprojekteringsskedet och ut-
föras i samråd med tillsynsmyndighet. Provtagning kan även komma att genomföras 
för att klassa överskottsmassor. 

Riskbedömning 

De föroreningar som påträffats finns i fyllnadsmassor på nivån ner till mellan 1.7 – 4.0 
m. Då stora delar av dessa massor kommer att schaktas bort i samband med exploate-
ringen (garage/källarparkering) ”om det blir garage/källare FG på +43.00 RH 2000” 
vilket gör att de förorenade massorna inte kommer att utgöra någon risk. 

Men om det inte blir nedgrävt garage kommer ytterligare undersökningar och utred-
ningar behöva utföras, för att avgöra behov av avhjälpandeåtgärder. Detta kan bland 
annat innebära att en platsspecifik riskbedömning utförs.  

Masshantering och samhällsekonomi 

Planen förutsätter att behovet av parkeringar ska lösas på kvartersmark tex. i garage 
under flertalet av byggnaderna, varför schaktning måste ske oavsett om sanering ska 
ske eller inte. Totalt bedöms 80% av kvartersmarken förses med garage där schakt ner 
till 4 m kommer att ske. Detta innebär att kostnaderna för sanering till största delen 
utgörs av transportkostnader samt mottagningsavgifter för de förorenade massorna. 
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Planen möjliggör byggrätter för ca 200 nya bostäder i ett centralt och attraktivt läge 
varför försäljningen av byggrätterna bedöms kunna bära kostnaderna för avhjälpande-
åtgärder av de förorenade massorna. 

Med tanke på att fyllnadsmassorna generellt påvisar halter överstigande MRR (mindre 
än ringa risk) innebär det att eventuella överskottsmassor från området inte får återan-
vändas utan anmälan till tillsynsmyndighet.  

Luftkvalitén 

Exploatering av området och övriga delar av staden genererar ökad trafikmängd på 
bl.a. Packhusallén och Hammaröleden. Ökad trafikmängd kan innebära ökade halter 
av luftföroreningar vid vägarna och kringliggande miljö vilka är skadliga för såväl 
människors hälsa som för miljön.  

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormer för ett antal olika 
ämnen bland annat kvävedioxid, bensen och partiklar. Miljökvalitetsnormerna gäller 
för utomhusluft och är till för att skydda miljön och människors hälsa. Vid planering 
och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till normerna. 

Riksdagen har också beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige varav ett 
mål gäller Frisk luft. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, 
natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målet Frisk luft inne-
bär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Målet för Frisk luft har angetts som högsta halt av ett antal luftförorening-
ar. Miljömålen utgör en del av beslutsunderlaget för myndigheter vid beslutsfattande 
men är inte lagreglerade. 

Luftkvalitén på Packhusallén – detaljplan för Tullholmssågen 4 m.fl.    

För kv Tullholmssågen har en luftkvalitetsutredning tagits fram (Ramböll 2019-02-12). 
I utredningen finns tre scenario beräknade. För det värsta scenariot där 20 000 fordon 
per dygn passerar Packhusallén visar genomförda beräkningar på att miljökvalitets-
normerna inte riskerar att överskridas för något ämne. Den övre utvärderingströskeln 
riskerar att överskridas för kvävedioxid avseende timmedelvärde. Den nedre utvärde-
ringströskeln överskrids i samtliga fall förutom för PM10 som årsmedelvärde. Erhållna 
resultat gäller för aktuellt gaturum och är beräknade för en höjd på 2 m. Beräknat ga-
turum bedöms dock motsvara det värsta den geografiska position längs aktuell del-
sträcka längs Packhusallén och även Hammaröleden där sämst förutsättningar (högst 
byggnader och sämst luftomsättning) förväntas avseende luftkvalitet.  

Det aktuella planområdet bedöms ha mer gynnsamma förutsättningar avseende venti-
lation i gaturummet än vid Tullholmssågen. Luftkvalitetsnormer för luft bedöms inte 
överskridas. 

Planförslag 

Planen förutsätter att friskluftsintag inte får placeras mot Packhusallén och Hammarö-
leden, planbestämmelse (m2) och att kommunen som är väghållare regelbundet ska 
följa upp luftkvalitén genom mätning, se genomförandebeskrivning. Det kan också 
noteras att det aktuella området inte omges av bebyggelse i söder i jämförelsen med 
Packhusallén, vilket gör att luftkvalitén förväntas att bli mycket bättre än Packhusallén 
inom Tullholmssågen 4.  

I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för MKN luft. 

Översvämning 

De delar av planområdet som föreslås bebyggas ligger idag på som lägst ca +47,0 me-
ter över havet (RH 2000). Den byggbara marken varierar mellan ca +47,0 till +49,0 
meter över havet. Anslutande vägar och gator ligger på ungefär samma höjd eller 
högre.  

Enligt beräkningar för vattennivåer vid 200-årsnivå, vilket är den nivå som utgör pla-
neringsnivå för bostäder i detta område (Översvämningsrisk i Karlstad – Riktlinjer för 
planering och bygglov KF 2018-01-25), skulle kritisk nivå vid området ligga på +46,48 
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i RH 2000 (Vänern). Vänerns högsta beräknade nivå bedöms till +47.77 RH2000 i det 
aktuella läget. 

 
Översvämningsnivå vid 200-årshändelse +46.48                      

      
Översvämningsnivå vid dimensionerade vattennivå +46.77exkl.vind 

Planförslag 

Utgångspunkten enligt planen är att det aktuella området som helhet ska klara både 
vid 200-årshändelse och dimensionerande vattennivå exkl. vindpåverkan dvs. (+46.77 
RH 2000). Bef. marknivå inom planområdet inklusive Packhusallén och en stor del av 
Kanikenäset innebär att tillkommande bostadsbebyggelse kommer att ligga på en nivå 
som motsvarar högsta dimensionerande vattennivå alltså +47.07 eller högre, se prin-
cipsektionen.  
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För att säkerställa att tillkommande bebyggelse inte översvämmas har bestämmelser 
införts i plankartan. Planbestämmelsen, beteckning (b2) ställer även krav på att färdig 
golvnivå för bostadsbebyggelse och tekniska anläggningar (el, VA osv.) ska översväm-
ningssäkras och minst klara av +47,07 RH 2000. Utöver detta ställs det också krav på 
att tvärgator ska höjdsättas till lägst +46.90 i norr respektive +46.85 i söder. 

När det gäller högsta dimensionerande vattennivå inkl. vind +47.07 ligger planområ-
det i direkt anslutning till Packhusallén och Kanikenäset som klarar högsta dimension-
erande vattennivå. Detta innebär att tillgängligheten gällande räddningstjänsten och 
ambulans vid högsta vattennivå kommer att klaras via Packhusallén och till viss del via 
Kanikenäsets norra del.  

Brand  

Planområdet nås idag med räddningstjänstens fordon från omgivande gator och ytor. 

Planförslag 

I Boverkets Byggregler (BBR) finns olika krav på hur olika typer av byggnader ska 
uppföras och utformas för att klara reglerna inom brandskydd. För bostäder (Vk3) 
ställs bland annat krav på utformning av trapphus. De betecknas trapphus Tr1, Tr2 
och Trn. Bostäder och lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha minst två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller lokalen har fler än ett vå-
ningsplan, ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Fönster godtas som 
utrymningsväg för bostäder upp till 23 meter (cirka 8 våningar) om räddningstjänsten 
når fönstret. Åtkomst för räddningstjänst och utformning av brandskydd och utrym-
ningsvägar blir fastlagda i kommande bygglov då byggnaden ska dimensioneras utifrån 
kraven i BBR. Framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska be-
aktas i projekteringen. 

Gestaltning och utformning 

Inledning 

Exploateringsområdet är starkt exponerat i sin omgivning liksom i ett större perspek-
tiv vilket gör att exploatering betraktas som entré till staden från sjösidan och även 
från Hammaröleden. Därför ska gestaltning av bebyggelse inklusive utemiljö göras så 
att det skapas en välkomnande entré till Karlstad. En variation av höjd, materialval, 
formspråk och färgsättning eftersträvas så att kvarteret tillsammans med nybyggda be-
byggelsen utmed kajen bidrar till en trevlig och attraktiv vattenfront mot Tullholmsvi-
ken.   

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun har höga ambitioner avseende gestalt-
ningen av de levnadsmiljöer de är bidragande till. Ett medel i arbetet med att säker-
ställa en ambitionsnivå och kommunicera den med byggherren är arkitekturpresentat-
ion. Arkitekturpresentationen är en del av planhandlingarna och bindande i de avseen-
den som det reglerar den fysiska miljön likt ett yttre ramverk för utformningsfrågor.  

Arkitektur Karlstad 

Karlstads kommun har nyligen tagit fram ett inriktningsdokument Arkitektur Karlstad 
med syftet att klargöra förvaltningens och nämndens inställning till arkitektur. Doku-
mentet lyfter fram tre kärnvärden som består av Skönhet, Användbarhet och Håll-
barhet. Kärnvärde Skönhet har ur gestaltning och ett arkitektoniskt perspektiv en stor 
betydelse för den estetiska upplevelsen av ett arkitektoniskt verk. Skönhet handlar i 
det sammanhanget om ett antal centrala egenskaper så som orientering, placering, 
form, komposition, material, färgsättning och kontext.  

- Orientering: avses hur byggnaden, anläggningen förhåller sig till omgivande bebyg-
gelse, landskap och andra fysiska element på platsen. 

- Placering: är förknippat med orientering. Lämplig placering är resultatet av en ge-
nomtänkt analys av omgivningarna (orientering) och hur ett eller flera nya fysiska 
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objekt utifrån sina egenskaper och behov kan placeras inom den markyta som finns 
till förfogande. 

- Form: avses i detta sammanhang framförallt fysiska volymers artikulering. Valet av 
yttre form för en byggnad påverkar naturligtvis byggnadens användbara ytor och 
rumshöjder. Generellt skapas god arkitektur med en god förståelse för en volyms 
yttre och inre kvalitéer.  

- Komposition: avses i detta sammanhang organiseringen, placeringen och dimens-
ioneringen av portar, fönster och andra fasadelement. 

- Material: utgörs i många fall av element som är sammansatta av flera material. För att 
ett materials grad av skönhet ska kunna upplevas innebär det att materialet måste 
vara synligt exteriört eller interiört. 

- Färgsättning: Färg är det som finns i målarburken och kulör är en beskrivning av hur 
vi uppfattar färgen. Valet av färg kan styras av sin omgivnings kulörskala eller kon-
trastera mot densamma. 

- Kontext: handlar ur ett arkitektoniskt perspektiv om förståelsen för platsens egen-
skaper och värden central för åstadkommande av god arkitektur. 

Gestaltningsidé och struktur 

Planen grundar på en struktur som förstärker nybyggd bostadsbebyggelse utmed Tull-
holmsviken. Utgångspunkten är att skapa en väl sammanhållen bebyggelsestruktur 
som kompletterar och har naturlig koppling till omkringliggande bebyggelse och miljö.  

Inre delen av kvarteret som möter vattnet - Tullholmsviken föreslås att präglas av en 
mer öppen struktur så att varje lägenhet får utsikt mot vattnet. En öppen struktur mot 
vattnet har fördel med att skapa en trivsam och attraktiv bostadsgård. 

Yttre delen som möter Packhusallén resp. Hammaröleden ska präglas av tydliga, 
slutna och sammanhängande byggelsestrukturer vilket bidrar till att skapa en urban 
och tydlig kant. Fasadliv utmed dessa gator ska i princip vara raka och kontinuerliga 
parallellt med fastighetsgräns. Det ska läggas stor omsorg kring färgsättning, entréer 
och de funktioner som intar bottenvåningen, händelser som aktiverar fasaden och bi-
drar till en trygg och trivsam miljö. Publika bottenvåningar med lokaler av olika slag 
och samspelet mellan byggnad och gata är avgörande faktorer för att skapa en levande 
och attraktiv stadsmiljö.  

För att uppnå en enhetlig men inte enformig arkitektur är det viktigt att behandla de-
taljerna med stor omsorg. Här ska volymerna brytas upp och varieras för att inte bli 
för stora och monotona. För att minska det sammanlagda intrycket kan volymen ex-
empelvis delas upp i flera delar samt tydligt bearbetas med vertikal och/eller horison-
tell variation. Långa fasader förutsätts att delas in vertikalt av tex. trapphusens place-
ring, indragning av en del av fasad, materialval osv. Genom indelningen kan fasadens 
längd brytas upp vilket är välgörande för gatuperspektivet 

Fasadens komposition och utformning ska betona byggnadens form och vertikalitet, 
exempelvis genom volymförskjutningar, fönstersättning, placering av balkonger och i 
materialhanteringen. Solavskärmning och inglasningar av balkonger ska inarbetas och 
adresseras tidigt i gestaltningsprocessen. Utformningen av balkonger, burspråk ska 
vara på sådant sätt att fasadens huvudsakliga liv ska framträda med tex utanpåliggande 
eller helt indragna balkonger. Loftgångsbalkonger och inglasning av balkonger ska ut-
föras med hänsyn till, och inarbetat med, byggnadens övriga gestaltning så att en god 
helhetsverkan uppnås. Loftgångsbalkonger får utföras på ett sätt som kan upplevas 
som vanliga balkonger dock ej långa loftgångsbalkonger som dominerar fasaden.  

Bebyggelsehöjder/volymer 

Byggnadsvolymerna ges en variation i höjd för att optimera ljus- och solförhållanden 
för bostadsgård samtidigt som en mer sammanhängande och högre volym avgränsar 
ljudet och bullernivåerna från Packhusallén i öster och Hammaröleden i söder.  
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Bebyggelsen är lägst utmed kv. Tullaren och sedan trappas upp till 7 våningar utmed 
Packhusallén, 8 våningar utmed Hammaröleden och till ett höghus i 24 våningar i 
södra hörnet av planområdet. Platsens synlighet och det högre huset (24 våningar) i 
synnerlighet ställer mycket höga krav på gestaltning och arkitektonisk kvalitet. Avslut-
ning av höghuset alltså översta våningen är också en avgörande faktor för att höghuset 
ska kunna upplevas som ett positivt inslag i stadsiluettet från långt håll.  

Material och detaljer 

Förslagna byggnader förutsätts att ha inslag av olika material så som tegel, puts, trä 
och plåt för att ge en tydlig materialitet och koppling till områdets historia. Varje 
huskropp ska ha ett större inslag av minst ett av dessa tre material. Indragning av tak-
våning har en fördel för upplevelse av gaturummet. För att tydliggöra indragna takvå-
ningar föredras att takvåningens fasad kläs med annat material än huvudbyggnad. I val 
av en av dessa material rekommenderas trä mot vattnet och tegel mot Packhusallén 
och Hammaröleden.  

Utemiljö - Mötespunkt 

Generellt är inlevelse och omsorg vid utformningen av mötet mellan offentliga och 
privata ytor av stor betydelse för en levande och trivsam stadsmiljö. Mötet ska vara så 
mjukt som möjlig. Detta kan göra tex. genom beläggningsmaterial och plantering och 
av förgårdsmark. Marken på förgårdsmark ska ligga i nivå med entréplanet och med 
gångstråket/trottoar utanför vilket ger god tillgänglighet till eventuella verksamheter i 
huset vid gatan. Här ska finnas plats för parkering av cyklar för besökare. Utformning 
av förgårdsmark ska samordnas med angränsande allmän platsmark. 

Mötespunkten mellan kajen, parken, cykelvägen och Kanikenäset är planens viktigaste 
mötesplats som ska utföras och gestaltas omsorgsfull så att det kan fånga alla berörda 
stråken som passerar planområdets nordvästra hörn. Höjdsättning och gestaltning av 
denna markyta förutsätts att särskilt studeras närmare i detaljprojekteringen. Utform-
ning av kvartersmark som ligger i anslutning till den platsen ska utföras och samord-
nas på ett enhetligt sätt. 

 
Förslag till en torgyta eller liknande yta så att de berörda stråken kan fångas upp - Mondo Arkitekter  
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Genomförande 
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fas-
tighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett sam-
ordnat och ändamålsenligt sätt. Även vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastig-
hetsägarna och andra berörda beskrivs. 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning för genomförande 

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

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen Upprätta genomförandeavtal, an-

slutningspunkter för vatten, spillvat-
ten och dagvatten, ombyggnader 
inom allmän plats. 
 

Miljöförvaltningen 
 
Exploatör 

Tillsyn och kontroll enligt miljöbal-
ken.  
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 Teknik- och fas-
tighetsförvaltningen.  

Avtal bör upprättas mellan exploatör/fastighetsägare och ledningsinnehavare så som 
Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads Energi AB och Karlstads VA-avdelning in-
nehållande ansvars- och kostnadsfördelning gällande flytt av berörda ledningar och an-
läggningar.  

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.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planen innebär att en fastighetsbildning behöver göras med hänsyn till att en del ga-
tumark övergår till kvartersmark, eller vice versa. När planen vunnit laga kraft ska fas-
tighetsägare ansöka hos lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning. 

Detaljplan ger möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning inom kvartersmark på 
del som berör teknisk anläggning (E). 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut 

Området är idag inte belastat med några ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar el-
ler servitut. 

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

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Exploatören ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under 
rubriken tekniska frågor. 

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 

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

Tekniska frågor 

Uppvärmning 

Fjärrvärmeledning finns framdragen till planområdet, exploatören ansvarar och bekos-
tar eventuell anslutning till denna. 

Verksamhetsområde för VA 

Kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten omfattar 
planområdet.  

VSD- ledningar 

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

Parkering 

Parkering för bostäder och verksamheter löses inom den egna fastigheten. 

Markföroreningar 

Exploatören/fastighetsägaren svarar för sanering av eventuella markföroreningar 
inom deras fastighetsgräns. Detta enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens 
krav. 

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. 
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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. 

Uppföljning av luftsituationen 

Kommunen är skyldigt att följa upp luftsituationen på Packhusallén ev. genom beräk-
ningar och sedan luftmätningar för att kontrollera att halterna inte stiger. 
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Konsekvenser av planförslaget 

Allmänt 

Planen innebär utbyggnad av nytt bostadskvarter i anslutning till befintliga bostadsbe-
byggelse utmed Tullholmsviken. Exploateringen sker i ett läge med god tillgänglighet 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik.   

Överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till mot-
stående intressen och planens konsekvenser ska redovisas här, enligt PBL 4 kap 33 § 
4. 

MKN vatten konsekvenser   

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormen anger de förore-
ningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägen-
heter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtag-
liga olägenheter.  

Planerat planområde angränsar vattenförekomsten Vänern- Hammarösjön men berör 
inte någon strandkant som skulle kunna påverka morfologiska faktorer/ekologiska 
statusen. Planförslaget medger att parkeringar ska lösas genom garage under tillkom-
mande bostäder och ytvattnet från garaget kommer att ångas vilket inte innebär något 
utsläpp i vattenförekomsten. Sanering av föroreningsmark inom planområdet är en 
förutsättning för planens genomförande vilket gynnar kemiska statusen. Det är därför 
det bedöms att exploateringen inte bidrar till att tillföra övergödning/näringsämne 
(fosfat, kväve osv.) via ytavrinning eller byggmaterial varför MKN-vatten inte kommer 
förändras eller försämras. 

Hälsa och säkerhetskonsekvenser 

Trafikbuller 

Det aktuella området är redan utsatt för trafikbuller från Hammaröleden och Pack-
husallén. Utförda bullerberäkningar5 visar att delar av de planerade bostadshusen 
närmast Packhusallén och Sjömansgatan kommer att utsättas för en ekvivalent trafik-
bullernivå överskridande gällande riktvärde (ekvivalentnivå utomhus, vid fasad).   

Bullerberäkningen visar att exploateringen utmed Hammaröleden och Packhusallén 
kommer att bli utsatt för ekvivalenta ljudnivåer upp till 67 dB(A), ett värde som ligger 
över nuvarande riktvärde 60 dB(A) enligt förordning SFS 2017:356. För dessa bo-
stadshus kan man antingen förlägga 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) ekvivalent 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 Hammaröleden eller Packhusallén har fasadnivåer som ligger un-
der riktvärdet på fasad 60 dB(A). Uteplatser/balkonger placeras 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 (p) och (m1). Vidare bedöms det fin-
nas goda möjligheter att utforma relativt tysta innergårdar inom planområdet. Stör-
ningar från vägtrafikbuller kan dock inte uteslutas.  

 

 

 
5 Trafikbullerutredning den 31 maj 2021 - Akustikverkstan i Lidköping 
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Luftkvalitén  

En luftutredning för angränsande planarbete för Tullholmssågen 4 som har samma 
förutsättning som den aktuella detaljplanen har nyligen utretts6. Utredningen har ut-
gått från samma förutsättningar så som ett framtida scenario där området är fullt ut-
byggt med ny bebyggelse längs vägen, gaturum, hastighet osv. Utredningen visar att 
utsläppshalterna för de beräknade luftföroreningarna ligger under miljökvalitetsnor-
merna. Dock överskrids nedre utvärderingströskeln/miljömålet Frisk luft för partiklar 
(PM10) längs vägen. Det innebär att det kommer att krävas kontinuerliga mätningar av 
PM10 på vägen för att kontrollera att inte halterna stiger. Eftersom miljökvalitetsnor-
merna till skydd för människors hälsa klaras bedöms konsekvenserna av de ökade ut-
släppen av luftföroreningar vara måttliga.  

Markföroreningar  

En sammanställning och komplettering av tidigare markundersökningar för planom-
rådet har under planarbetets gång utförts. En översiktlig bild av föroreningssituation-
en i jord, grundvatten och sediment i området har skapats. Eventuella marksaneringar 
från tidigare verksamhet och utfyllnad är en förutsättning för planens genomförande, 
och konsekvensen blir således att området befrias från eventuella förorenade massor 
genom 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.  

Översvämning 

Planen förutsätter att det aktuella området som helhet ska klara översvämningsnivå för 
Vänern vid 200-årshändelse och även dimensionerande vattennivå exkl. vindpåverkan 
dvs. (+46.77 RH 2000). 

Marknivån inom planområdet är hög för att klara en 200-årshämndelse resp. dimens-
ionerade vattennivå i Vänern. Anslutande vägar såsom Hammaröleden, Packhusallén 
och Kanikenäsets ligger högre än dimensionerande vattennivåer i Vänern. Planen sä-
kerställer också att bostäderna och tekniska anläggningar inom planområdet klarar en 
översvämning vid dimensionerande vattennivåer i Vänern. 

Trafikkonsekvenser 

Dagens trafikmängd i det aktuella avsnittet som berör planen på Packhusallén bedöms 
uppgå till ca 12 000 resp. Hammaröleden 18 000 fordon per årsmedeldygn. Kanikenä-
set har låg trafikintensitet. Exploatering av området bedöms inte innebära ett stort 
ökat trafikflöde på bl.a. Hammaröleden resp. Packhusallén. En grov uppskattning av 
trafikalstringen från det nya området ger max 3407 fordon per årsmedeldygn.  Befint-
ligt gatunät bedöms ha kapacitet att klara den ökade trafiken från området. Trafikkon-
sekvenser är utredda för tidigare markanvändning inom kv Kanoten. Detaljplanens 
förändring bedöms inte påverka trafikkapaciteten i någon nämnvärd omfattning. 

Landskapsbild/stadsbild konsekvenser  

Genom att planen tar i anspråk obebyggda ytor blir konsekvenserna för stadsbilden att 
öppna ytor ersätts med nytt bostadskvarter. Den förslagna bostadsbebyggelsen kom-
mer i stort sett att sticka upp, lika högt som bebyggelsen inom fastigheten Tullen och 
även exploateringen inom detaljplan för Tullholmssågen 4. Det som kan påverka 
stadsbilden att det nya höghuset i 24 våningar. Ur ett stadsbildsperspektiv kan man an-
tingen anse att det nya höghuset ska ”smälta in” i omgivningen, eller att medvetet 
kontrastera mot omgivningen och därmed tydligt markera en viktig plats samt visa 
upp vår tids arkitektur. I det aktuella fallet är anpassning inte någon möjlig strategi.  

Grundfrågan när det gäller stadsbild är om Karlstad ”tål” nya landmärken i detta läge 
och med de byggnadsvolymer som planförslaget medger. Att nytt, höghus tillkommer 

 
6 Luftutredning den 13 juli 2017 och kompletterade den 12 februari 2019 - Ramböll i Göteborg 
7 Underlag till resvaneundersökning – Karlstads kommun 2014 
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i Karlstad behöver i sig inte vara något negativt för stadsbilden. I stadens byggnadshi-
storia har det skett stora förändringar även tidigare. Höga landmärken, som de nya 
byggnaderna kommer att utgöra, är heller inget nytt i stadsbilden. Det höga vattentor-
net på Herrhagen, Löfbergsskrapan och Bryggudden är synlig på långt håll och har se-
dan lång tid präglat Karlstads stadssiluett. Eftersom avståndet mellan planerade hög-
huset och andra höga hus i staden är så pass stort bedöms det inte att det nya höghu-
set förminskar intrycket av stadens uppstickande landmärken. Dessutom ställer planen 
höga krav på arkitektoniska stilar, färgsättning och materialval på höghuset när det 
sticker ut över stadsiluettet.  

Sammanfattningsvis kommer det nya höghuset att bli ett nytt inslag i stadsbilden som 
markerar en plats i stadsmiljön och kan även markera entré till staden från sjösidan 
och Hammarö. 

Ljusförhållanden 

En solstudie har tagits fram för att titta på om ljusförhållandena för intilliggande be-
byggelse påverkas av föreslagen ny bebyggelse. Solstudien visar att påverkan på befint-
lig bebyggelse är begränsad. Det är tidigt på morgonen och sent på kvällen som bygg-
naden skuggar några av de intilliggande byggnaderna (se bilder nedan).  

 
Juni klockan 06:00  Juni klockan 08:00   

Juni klockan 10:00  Juni klockan 12:00 

 
Juni klockan 14:00  Juni klockan 16:00 



 Planbeskrivning 
SAMRÅDSHANDLING  

Detaljplan för del av Viken 2:1 
 

34

 
Juni klockan 18:00  Juni klockan 20:00 

 
Mars/september klockan 09:00  Mars/september klockan 11:00 

 
Mars/september klockan 13:00  Mars/september klockan 15:00 

Ekonomiska konsekvenser 

För Karlstads utveckling och tillväxt är bostadsförtätning nödvändigt. Behovet av bo-
städer behöver tillgodoses för att inte förhindra tillväxten.  Det finns en stor efterfrå-
gan på bostäder och läget är attraktivt med tillgång till natur, vatten, service, förskolor, 
skolor, lekparker, kollektivtrafik med mera. Att planera bostäder i anslutning till på-
gående stadsutveckling inom ett område där redan utbyggd infrastruktur kan nyttjas är 
ekonomisk fördelaktigt liksom det är god hushållning med naturresurser. Planen be-
döms inte heller medföra några konsekvenser för kommunens ekonomi. 

Barnkonsekvenser  

Exploatering sker i ett område som redan är utbyggt med en trafiksäker miljö för barn 
att vistas och färdas i. Gång och cykelvägen mellan exploateringsområdet och försko-
lan är utbyggd med planskild korsning i form gc-tunnel vilket innebär att barn kan ta 
sig till förskola på ett trafiksäkert sätt. I direkt anslutning till planområde finns en ny-
byggd kajpromenad som kommer att fungera som mötesplats för både barn och unga 
där de kan vistas. Kajpromenaden är också utrustad med sittplatser som gynnar barn 
och unga vuxna. Inom gångavstånd av ca 300 meter finns det lekmiljö och grönytor 
för barn utan barriärer. Det finns hållplats för kollektivtrafik på Packhusallén inom 
gångavstånd vilket gynnar barnen. 
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På kvartersmarken ställer planen krav på att det ska finnas bostadsgård på minst 1200 
kvm för lek som är avgörande för hur gården kan användas av familjer med små barn. 
Bostadsentréer enligt planen ska väl vara synliga från gator vilket ökar tryggheten för 
boende under mörka tider.  

Stadsliv 

Förutsättningen enligt planen är att skapa ett attraktivt och levande bostadskvarter. Ett 
kollektivtrafikstråk och kajpromenad utmed plangränsen ökar flödet av människor i 
området, särskilt med ett hållplatsläge direkt norr om planområdet.  

Barriär 

Packhusallén är redan utformad och utbyggd med mer stadslik karaktär med trafikhö-
jande åtgärder för gående och cyklister vilket minskar barriäreffekten mellan planom-
rådet och stadskärnan. Planen föreslår en struktur som länkas till övriga delar i staden. 
Bättre fysiska kopplingar inom och till omgivande stadsdelar ökar det sociala utbytet 
med övriga staden och minskar barriärerna.  


