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Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har handlagts av Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 normalt planförfarande.
Länsstyrelsen beslutade den 4 juni 2018 att upphäva den del av detaljplanen som 
berör markanvändning för kontor i enlighet med PBL kap 11 §11. Av den anled-
ningen har plankarta och beskrivning reviderats den 4 juni 2018.

SÅ FUNGERAR PLANPROCESSEN

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

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

Samråd: Under samrådsskedet (22 september-27 oktober 2014) gavs möjlighet till 
insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra besluts-
underlag som
möjligt.

Granskning: Under granskningstiden (25 november-22 december 2017) gavs 
ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget.

Antagande: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen  
den 18 april 2018, § 27.

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

Laga kraft: Detaljplanen vann laga kraft den 4 juni 2018.
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PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning skall redovisa planens syften samt beskriva planens innebörd 
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redo-
visas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen och 

sammanfattar planbeskrivningen.
• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och de 

planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes).
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekono-

miska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamål-
senligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 
rättsverkan.

• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovi-
sar utfallet av behovsbedömningen.

Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)

Utredningar
• Riskanalys Dp Fanfaren – underlag till detaljplan, SWECO, 2014-01-31
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Fastigheten Fanfaren 1, Grontmij 

AB, 2013 06 20
• Trafikanalys Fanfaren, WSP, juni 2017.
• PM - Trafiktekniska konsekvenser avseende ny detaljplan för del av Fanfaren,

Karlstads kommun, WSP, April 2014

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av byggrätten för kontor 
inom redan tidigare planlagd mark för kontor. Dagens byggrätt om 20.000 kvm 
föreslås öka till 30.000 kvm. Detaljplanen ger möjlighet att nyttja kv Fanfaren mer 
effektivt. 

Huvuddrag
Planområdet är beläget vid Tingvallamotet där E 18 och Karl den IX gata möts. De 
mest trafikerade gatorna i Karlstad. Platsen ligger i framträdande läge vid E 18 och 
bebyggelsen kommer bli väl synlig för passerande på E 18 och bli ett framträdande 
landmärke i Karlstad.

Detaljplanen ger möjlighet till kontorsbebyggelse i fyra till sex våningar. Inom 
området ges möjlighet till kontor med kompletterande servicefunktioner och hotell. 
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Planområdets läge i Karlstad

Tidigare ställningstagande

Riksintressen
Planområdet ligger i anslutning till riksintresse E 18 och Värmlandsbanan. De-
taljplanen bedöms inte påverka dessa riksintressen negativt. Detaljplanen bedöms 
inte heller påverka möjligheten att bygga dubbelspår förbi planområdet. Även om 
ett nytt spå hamnar på östar sidan av nuvarande spår, kommer inte närmsta byg-
gand närmare än 30 meter från spår.

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan (laga kraft 4 maj 1994) anger område för kontor och småindu-
stri. Detaljplanen medger fem våningar mot E 18 och med en lägre bebyggelse på 
södra sidan av byggrätten. Detaljplanen ger byggrätt för 20.000 kvm BTA. I enlig-
het med gällande detaljplan har bygglov givits för nybyggnad av kontor. Byggnads-
arbetet har påbörjats för denna bebyggelse.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2013 att Stadsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Kv Fanfaren.
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Förutsättningar och planförslag

Bakgrund
Planområdet ligger vid E 18 och har länge varit obebyggd. Marken har varit plan-
lagd för kontor sedan 1994. Marken har sedan dess inte använts utan varit bevuxet 
med träd och buskar. Gällande detaljplan ger byggrätt för 20 000 kvm kontorsbe-
byggelse i enlighet med gällande detaljplan. 

Planområdet ligger i framträdande läge i staden vid E 18 och infarten till Karlstads 
centrum. Ett läge i staden som kommer ge stor påverkan på intrycket av Karlstad.

Plandata
Planområdet är beläget i centrala Karlstad och omfattar ca 55 000 kvm.

Planområde och angränsande områden
Planområdet omfattar fastigheterna Härolden 4, Fanfaren 1 och 2. Planområdet är 
beläget i Karlstads centrala delar och omges av Karl den IX:s gata i öster, Våxnäs-
gatan i söder, järnvägen i väster och E 18 i norr. 

Planområdet gränsar närmast till NWT:s kontor och tryckeri som uppfördes i sam-
band med att nu gällande detaljplan togs fram. I övrigt omges planområdet av ytor 
för trafik. I anslutning till NWT:s kontor pågår planarbete för att pröva en byggrätt 
för ytterligare ca 150 bostäder.

I samrådsskedet ingick också byggrätt för ett 25 våningar högt hus. Denna del 
kommer behandlas i en separat detaljplan närmare ett genomförande. Därför har ett 
område mitt i planområdet undantagits från denna detaljplan. Målet är att den totala 
byggrätten i området ska uppgå till 55.000 kvm. I denna del planläggs för 30.000 
kvm och resterande del om 25.000 kvm planläggs i nästa etapp.  

Markanvändning
Inom planområdet föreslås en markanvändning för kontor. Detaljplanen ger också 
byggrätt för handel. Syftet är att ge möjlighet att använda bottenvåningarna kan 
användas till servicefunktioner i första hand för verksamma i området. Total yta för 
detta är begränsas till 1500 kvm. Detaljplan ger möjlighet att också uppföra hotell i 
enlighet med gällande detaljplan.  

Stadsbild
Planområdet ligger vid E 18 och vid en av de viktigare infarten till centrala Karl-
stad. Läget är framträdande i staden och kommer att bli väl synligt och ge en stor 
påverkan på omgivningen. I den gällande detaljplanen är husen placerade i en 
båge ut mot E 18. Det motivet bibehålls i planförslaget och regleras på plankartan 
genom bestämmelse om byggnaders placering.

Bebyggelse

Befintliga byggnader
Inom planområdet finns idag ingen befintlig bebyggelse.
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Möjligt sätt att disponera den byggrätt som detaljplanen medger. Markerat område ingår inte i 
detaljplanen. 

Nya byggnader
Den norra delen av planområdet bildar en båge mot omgivande trafiklandskap. Be-
byggelsen i bågen får i huvudsak uppgå till fyra till sex våningar. En byggnadshöjd 
om 15 meter är den huvudsakliga nivån på byggnaderna i bågen. Detta komplette-
ras med två volymer med en nockhöjd om 24 meter. Innanför bågen finns möjlighet 
till lägre byggnader om en till två våningar i östra delen och upp till fyra till fem 
våningar i väster. Bebyggelsen i bågen placeras i byggrättsgräns mot norr, medan 
insidan av kvarteret kan ha en friare placering av byggnaderna. Bågen ges en sam-
manhängande gestaltning med variation och med möjlighet till genomblickar.

Gator och trafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Karl IX:s gata vi korsningen med Våx-
näsgatan. Tillfart till området sker via Våxnäsgatan. Inom kvarteret sker trafiken på 
gator belägna i en gemensamhetsanläggning. Åtgärder behöver ske vid korsningen 
mellan Våxnäsgatan och Gustav Anders gata för att förbättra in- utfartsförhållande-
na och skapa en god säkerhet för gående och cyklister. 

I planarbetet har två trafikutredningar tagits fram som har beskrivit utvecklingens 
konsekvenser för trafiksystemet. Ingen av dessa utredningar bedöms som aktuella 
längre. Kommunen utreder för närvarande hur trafiken på Karl IX:s gata ska utfor-
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mas i framtiden. Viktiga utgångspunkter är att säkra en god framkomlighet och att 
köer inte bygger ut på E18. I detta arbete är också kopplingen mellan Våxnäsgatan 
och Karl den IX:s gata en viktig del. Dessa beräkningar baseras på kommunens 
trafikmodell som väger in hela stadens utveckling. 

De trafikutredningar som gjorts redovisar effekter på ett fullt utbyggt område. 
Aktuell detaljplan prövar bara en utökad byggrätt för kontor om 10 000 kvm varav 
1500 kvm handel och service. Trafikalstringen för den utökningen har beräknats 
med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg till 372 bilresor per dygn för 
kontor och 196 bilresor per dygn för handel och service. Sammantaget 568 bilresor 
per dygn som belastar omgivande trafikssytem. (Gällande byggrätt om 20000 kvm 
kontor ger 744 resor med bil per dygn. Detaljplan för bostäder i kv Härolden som 
pågår ger en alstring av 127 resor per dygn.) 

Förutsättningarna för tillfart till området är relativt goda då det finns möjlighet till 
fri högersväng in mot området som gör att trafik till området inte hamnar i ev köer i 
korsningen mellan Karl IX:s gata och Våxnäsgatan.

Det nu aktuella planprojektet är bara en liten del i den utveckling som sker i Karl-
stad och som påverkar trafiken på Karl IX:s gata och E 18. Det nu aktuella planpro-
jektet bedöms kunna genomföras nu utan en avgörande effekt på trafiksituationen i 
området och utan att ytterligare öka risken för kö på E 18.

Parkering
Parkering ska anordnas i enlighet med gällande parkeringsnorm. Normen anger 3 
platser/ 1000 kvm BTA. Det innebär ett behov av 90 platser i aktuell detaljplan. 

WSP Samhällsbyggnad | 13

Trafiktekniska konsekvenser avseende ny detaljplan del av Fanfaren • Karlstads kommun

6 Rekommendation och 
fortsatt arbete
För att klara den befolkningsökning som anges i 
Karlstads kommuns vision krävs åtgärder för att 
klara den förväntade trafikökningen. En trafikök-
ning som till stor del kan förväntas trafikera Karl 
IX gata. 

Karl IX gata är den mest belastade centrala förbin-
delsen till centrum och genomfartstrafiken uppgår 
till cirka 40 %. En full utbyggnad av Fanfaren av  
55 000 m2 BTA skulle innebära trafikflöden som 
naturligtvis påverkar framkomligheten på Karl IX 
gata negativt. Köerna kommer att öka liksom res-
tiden. 

En eventuell bussprioritering på Karl IX gata kan 
också komma att påverka framkomligheten för 
personbilstrafiken samt möjligheterna att påföra 
ytterligare trafik.

Längs Våxnäsgatan ökar trafiken med 430 - 1 180 
fordon/dygn beroende på storlek utbyggd yta av 
Fanfaren. För att anpassa gatan till det ökade tra-
fikflödet föreslås följande åtgärder:

Förhöjning av korsningen  
Våxnäsgatan/Gustaf Anders gata
Breddning av  Gustaf Anders gata i anslutning till 
korsningen för att möjliggöra två inkommande 
körfält. Korsningen kompletteras med ett över-
gångsställe på Våxnäsgatan, öster om korsningen. 
För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter som ska korsa Våxnäsgatan föreslås 
att korsningen utförs upphöjd. Detta medför ock-
så positiva effekter för trafiksäkerheten eftersom 
medelhastigheten sänks i korsningspunkten. 

Den södra gång- och cykelvägen breddas en halv-
meter vid passagen av järnvägen. Detta möjliggörs 
genom att körbanan smalnas av från 7,0 meter till 
6,5 meter. 

Parkeringsytorna väster om Gustaf Anders gata 
byggs ihop. 

Kostnaden bedöms till cirka 2 miljoner kronor.

Åtgärder för att minimera parkering på villaga-
torna längs Våxnäsgatan under dagtid bör också 
övervägas. 

Figur 15. Föreslagna åtgärder i korsningen Våxnäsgatan/
Gustaf Anders gata

Förhöjning av övergånggställen vid Väster-
strandsskolan
De två övergångsställena i anslutning till Väster-
strandsskolan föreslås utföras upphöjda för att 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikan-
ter.  Det östra övergångsstället har varit upphöjt 
men beläggningen har nötts ned. 

Kostnaden bedöms till cirka 30 000 kronor.

Figur 16. Övergångsställe vid Västerstrandsskolan som 
föreslås kompletteras med väggupp.

NWT

Våxnäsgatan

Gustaf Anders gata

Fröhöjd korsning

järnväg

Övergångsställe

Parkering

Avsmalning av   
körbana

Busshållplats

Idéskiss till utformning av korsning mellan Gustaf Anders gata och Våxnäsgatan. (WSP)
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Fullt utbyggt finns ett behov av 165 platser. Huvuddelen av parkeringen ordnas på 
ytan mellan bebyggelsen och E 18. Ytan rymmer ca 330 platser. Parkeringsytan ska 
utformas som en öppen parkeringsyta med trädplantering. Ett skydd mot bländande 
ljus behövs närmast avfartsrampen från E 18.

Gång- och cykeltrafik
Längs södra sidan av Våxnäsgatan finns ett gång- och cykelstråk i huvudnätet. Ett 
annat viktigt stråk finns längs med järnvägen som kopplar centrum över Klarälven 
och E 18 mot Våxnäs. Området har en god koppling till dessa övergripande gång- 
och cykelstråk.

Cykelparkering ska anordnas i enlighet med gällande norm, vilket kommer ställa 
stora krav på ytor i anslutning till bebyggelsen.

Kollektivtrafik
Gångavstånd till Stora torget är ca 1,3 kilometer och från centralstationen ca 1,2 
kilometer. Busshållplats finns längs Karl den IX:s gata och på Våxnäsgatan. Både 
dessa hållplatser har relativt tät trafik med stadsbussar. 

Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består av lera med en mäktighet om 4 till 12 meter 
ovan morän. Marken inom området har delvis förbelastats för att minska framtida 
sättningar.  

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Ledningar för vatten och avlopp finns utbyggt i direkt anslutning till planerad 
bebyggelse. 

Hög bebyggelse kan komma att kräva separat tryckstegring för att alla vånings-
plan ska ha erforderligt vattentryck. Brandposter kommer att placera på strategiska 
platser i området.

Det finns ett behov av ett utjämningsmagasin vid Strands pumpstation på ca 800 
m3 för att framledes undvika bräddningar till Klarälven. En yta avsätts för detta i 
detaljplanen.

Dagvatten
Dagvatten från området leds idag via ledningar direkt till Klarälven.

I syfte att undvika att tillföra föroreningar till dagvattnet vid källan så ska val av 
lämpligt ytskikt på byggnader och liknande beaktas. För att undvika att förorening-
ar från trafik tillförs dagvattnet så ska ytvatten från vägar och parkeringsplatser i 
möjligaste mån ytavleds över gräsytor innan uppsamling i dräneringsstråk eller 
dagvattenbrunnar för vidare avledning. 

För flödesfördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark för 
kontor ska fördröjningsdammar/-magasin anläggas motsvarande 70 m3 per hektar 
hårdgjord yta (generell bestämmelse). Detta motsvarar att 50 % av dagvattenflödet 
från de hårdgjorda ytorna ska fördröjas innan det avleds till den allmänna dagvat-
tenanläggningen. Med hårdgjord yta avses hårda tak, asfalt och plattor. Det mest 
effektiva sättet att minska dagvattenavrinningen är att minska andelen hårdgjord 
yta samt att bevara befintlig uppvuxen vegetation. Genomsläppliga material och 
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vegetation bidrar till att dagvattnet infiltreras på platsen. Om åtgärder vidtas inom 
fastigheten, som t ex anläggande av ”gröna” tak, stuprörsutkastare med tät vatte-
navledare och avledning till gräsyta för infiltration/fördröjning, så kan magasinsvo-
lymen reduceras med motsvarande volym. 

Dagvavtten från hårdgjorda ytor och tak ska fördröjas lokalt. Utformning av detta 
inarbetats i områdets markgestaltning. Det kan handla om öppna diken, dammar, 
raingardens eller liknande. Fördröjning ska placeras på kvartersmark och kan 
ske på parkeringsytan norr om bebyggelsen eller inne på gården i området. Efter 
fördröjning avleds dagvatten via allmänna ledningar till Klarälven. Observera att 
dagvatten inte får avledas till öppet dike vid E 18.

El
Eventuellt behov av transformatorstationer för att försörja ny bebyggelse utreds i 
det fortsatta planarbetet.

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

Störningar, hälsa och säkerhet

Brand
Åtkomst och brandvattenförsörjning ska lösas i samråd med räddningstjänsten i det 
fortsatta arbetet. 

Översvämning
Marken inom planområdet ligger på ca +48. Planområdet bedöms inte vara utsatt 
vid risk för översvämning enligt de riktlinjer som finns. Området norr om planom-
rådet där E 18 passerar ligger relativt lågt. Våxnäsgatans passage under järnvägen 
ligger på ca +47.5.

Buller
Detaljplanen medger kontor. Den nya bebyggelsen bedöms kunna utformas så att 
en god ljudmiljö inne i byggnaderna kan skapas.

Luftkvalitet
Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär någon risk för att miljökvali-
tetsnormer för luft överskrids eller påverkas på annat sätt påverkas. Planområdet 
ligger i ett öppet välventilerat stadslandskap och den trafik som alstras bedöms 
inte påverka luftkvaliteten i sådan utsträckning att miljökvalitesnormer kommer att 
överskridas.
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Markföroreningar
Fastigheten har varit obebyggd och kommunen har lagt ut massor som förbelast-
ning över hela området. Dessa massor har kommit från muddring av Klarälven, 
men det finns även massor som har okänt ursprung. Massorna från Klarälven har 
via provtagningar visat sig vara rena, men det är oklart om massorna med okänt 
ursprung är rena. På platsen ska uppföras en kontorsbyggnad och området klassas 
därför som mindre känslig markanvändning (MKM). Området delades in i fyra del-
områden där sex prover togs ut i varje område. Ett samlingsprov från varje område 
skickades in för analys. Proverna analyserades map metaller, PCB samt alifater, 
aromater och PAH. Samtliga halter av de analyserade parametrarna understiger 
riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Analysresultaten visar att det 
finns spår av P AH-H i massorna från område C. Om man jämför med nivåerna för 
mindre än ringa risk (enligt Atervinning av avfall i anläggningsbranschen) översti-
ger halten PAH-H nivån. Vi bedömer att området inte utgör någon risk för markan-
vändningen eller för miljön. De massor som finns på platsen är ditkörda och kan 
betraktas som avfall. Det är därför viktigt att kontakt tas med tillsynsmyndigheten 
för att diskutera hur ärendet ska hanteras även då massorna ska användas på plats. 
Om överskottsmassor ska transporteras bort ska detta anmälas till tillsynsmyndig-
heten.
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Genomförande

Ansvarsfördelning för genomförande

Huvudmannaskap för allmän plats
Endast en del av Våxnäsgatan omfattas av detaljplanen. Denna kommer vara all-
mänplats med kommunen som huvudman.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning
Den del av fastigheten Fanfaren 2 föreslås utökas mot norr med mark som idag är 
planlagd för park. 

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Det finns ledningsrätt för underjordiska ledningar i planområdet som inte bedöms 
påverkas av planförslaget. En ledningsrätt som inte nyttjas i södra delen av plan-
området föreslås tas bort i den nya detaljplanen.  

Gatumark inom planområdet är redan idag avsatta som gemensamhetsanläggning. 
Planförslaget förutsätter att denna finns kvar.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Exploatören ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas un-
der rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband 
med bygglov. Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. VA-avgift tas ut ef-
ter gällande taxa.

Tekniska frågor
Uppvärmning
Bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Ledningar finns längs järnvägen och 
söder om NWT-huset.

VSD-ledningar
Bebyggelsen ansluts till det kommunala dag-, spill- och dricksvattennätet som finns 
i omgivande gator. Systemet inom planområdet är en gemensamhetsanläggning. 
Det allmänna nätet finns i Strandgatan. Dagvatten från tak och parkeringsytor ska 
fördröjas innan anslutning till det kommunala nätet.

Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmä-
lan, grundkarta, nybyggnadskarta

Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning.
Teknik- och fastighetsför-
valtningen

Upprätta exploateringsavtal med exploatö-
ren, upprätta anslutningspunkter för vatten, 
spillvatten och dagvatten

Exploatörer Exploatering inom kvartersmark
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Parkering
Parkering löses av fastighetsägaren inom den egna fastigheten och på angränsande 
fastighet norr om bebyggelsen.

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



Detaljplan för kv Fanfaren, del 1    Planbeskrivning                 14

Konsekvenser av planförslaget

Behovsbedömning gjordes i 14 april 2014. Slutsatsen blev att ett genomförande av 
planen inte kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap, 
34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå 
i planbeskrivningen och att inga aspekter särskilt ska behandlas. 

Sociala konsekvenser
Detaljplanen förutsätts medföra att en öde tomt bebyggs. Det medför att fler 
människor kommer att vistas på platsen vilket ger en ökad trygghet. Huvudsakligen 
kommer planområdet bebyggas med kontor vilket innebär att få människor kommer 
visats på platsen på natten vilket kan ge en otrygg miljö. Ett hotell, som detaljpla-
nen också medger, förändrar den situationen. 

Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen medger en förtätning i Karlstads centrala delar med en hög täthet. I 
omgivningen finns god kollektivtrafik. Det finns möjlighet att ansluta till befintli-
ga tekniska system. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig 
komplettering av centrala Karlstad.

Miljökonsekvenser
Behovsbedömningen identifierar stadsbildsfrågor som den mest betydande konse-
kvensen tillsammans med lokalklimatsfrågor. Planförslaget i denna etapp innebär 
bebyggelse i en båge om fem till sex våningar. En god sammanhållen utformning är 
viktigt för entréläget till Karlstad. 

Avvägningar enlig Miljöbalken
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rö-
rande annan lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum 
behöver särskilt beaktas;
2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten-
områden, främst riksintressen.
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 mussel-vatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Planförslaget bedöms inte påverka dessa miljökvalitetsnormer.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotop-skydd, naturreservat, Natura 2000 
m m. 
Detaljplanen bedöms inte påverka ovanstående.


