PLAN-PM
PLANLÄGGNING AV DEL VIKEN 2:1 INOM
DETALJPLAN FÖR KANOTEN
Inom Viken, Karlstads kommun, Värmlands län
Dnr SBN-2018-327
Bakgrund
Teknik- och fastighetsnämnden dirketanvisade kommunens sista obebyggda
kvarter 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.
Mad anledning av detta har teknik- och fastighetsnämnden begärt planändring för
det aktuella kvarteret för att åstadkomma ny bostadsbebyggelse i form av
flerfamiljshus.
Planområde
Planändringen omfattar ett kvarter inom detaljplan för kv. Kanoten på fastigheten
Viken 2:1 och kan även komma att inbegripa del av angränsande ytor om det visar
sig nödvändigt eller fördelaktigt av annat skäl. Aktuellt område ligger omgärdat av
Packhusallén i öster, cykelstråket mot Hammarö i söder och Kanikenäset i både
väster och norr.

Översiktligskarta som visar planområdet med angränsande fastigheter

Nuvarande förhållanden
Naturmiljö
Naturen inom område består av öppen gräsyta på mer eller mindre plan yta med ett
mindre antal träd. Utanför planområdet, i söder ligger Natura 2000-områden.

Naturmiljö längs planområdet

Gällande planer
Planområdet har tidigare planlagts för kontor och parkering och det ligger i direkt
anslutning till planlagd mark för bostäder (detaljplan för kv. Kanoten m.fl., laga
kraft 2013). Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområde i förhållande till detaljplan för kv. Kanoten med sina bestämmelser

Viktiga frågor att behandla i planarbetet
Utformning av byggnader anpassas till områdets karaktäristiska stadsbild.
 Trafikbuller






Luftkvalité
MKN vatten i Hammarsjön/dagvattenhantering
Markföroreningar
Översvämningsrisk

Bedömning
Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående
bostadsbyggnation inom detaljplanen för kv. Kanoten. Med tanke på den nya
bullerförordningen SFS 2017:359 som trädde i kraft i juni 2017 är det idag möjligt
att det utpekade kvarteret även kan bebyggas med bostäder.

Planområde med kringliggande pågående bostadsbyggnation inom Inre Hamnen

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan.
Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap
7§. Planen bedöms inte vara av principiell betydelse och kan antas av
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden.
Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 460 000 (fyrahundrasextio tusen)
kronor.
Tidplan
Detaljplanarbetet bedöms kunna påbörjas tredje kvartalet 2019 och avlutas ca 9
månader senare.
___________
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif den 7
januari 2019.

