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Karlstads kommun, Värmlands län



Denna planändring handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, 5 
kap. Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samråd för denna planändring 
hölls 8 mars - 8 april 2019. Samrådsredogörelsen redovisar inkomna synpunkter och stads-
byggnadsförvaltningens kommentarer och ställningstaganden efter samrådet.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget.  
Granskningstiden var 12 mars till 3 april 2020. 

Antagande: Beslutet att anta planändringen togs av stadsbyggnadsnämnden den 20 maj 
2020. 

Laga kraft: Detaljplaneändringen vann laga kraft den 24 juni 2020.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE

SAMRÅD LAGA KRAFTANTAGANDE   GRANSKNINGBEARBETNING BEARBETNING
EV. 
ÖVERKLAGAN

Handläggare
Jonas Zetterberg, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen
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Inledning
Bakgrund
Kv Fanfaren har varit planlagd för kontorsbebyggelse redan i samband med att NWT byggde sitt 
nya kontor under 1990-talet. Inför det nu pågående bygget av kontor togs en ny detaljplan för kon-
tor för att anpassa detaljplanen efter föreslagen bebyggelse. I samband med det gavs också byggrätt 
för 1500 kvm handel i syfte att bereda plats för kontorsservicefunktioner. Vid givet bygglov använ-
des hela den ytan för att etablera en livsmedelsbutik. Det har i den fortsatt uthyrningen visat sig 
svårt att hyra ut bottenvåningarna för kontor varför man önskar öka ytan för servicefunktioner i 
bottenvåningen av planerade kontorsbyggnader.

Planens syfte
Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar.

Planhandlingar
Planändringen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning (denna handling)

Plandata
Planområdet omfattar fastigheterna Härolden 4, Fanfaren 1 och 2. Planområdet är beläget i Karl-
stads centrala delar och omges av Karl den IX:s gata i öster, Våxnäsgatan i söder, järnvägen i väster 
och E 18 i norr. 

Planområdet gränsar närmast till NWT:s kontor och tryckeri som uppfördes i samband 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.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 
Planändringen stämmer överens med kommunens översiktsplan (2012) och strategiska plan (2018).  

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan vann laga kraft 2018 06 04. Genomförandetiden löper till den 4 juni 2023. De-
taljplanen medger kontor och handel om 30 000 kvm med en begränsning av handelsytan till 1500 
kvm BTA.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 § 14 att ändra 
detaljplanen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförandet av denna planändring inte riskerar innebära bety-
dande miljöpåverkan.  
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Avvägningar enligt Miljöbalken m fl
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande 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 vattenområden, främst 
riksintressen
Detaljplanen påverkar inte något sådant område.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Detaljplanen påverkar inte något sådant område.

5 kap. MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Planen bedöms inte medföra till påverkan på miljökvalitetsnormerna.

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det finns inget skydd enligt 7 kap MB inom området. 

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
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Förutsättningar och förslag

Markanvändning
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan medger kontor och handel om totalt 30 000 kvm BTA med en begränsning av 
ytan för handel till 1500 kvm av den totala ytan.
 
Planändring
Förslaget innebär att markanvändning för centrumändamål tillförs detaljplanens användningsbe-
stämmelser. Med centrumändamål utökas möjliga användningar av bottenvåningar i bebyggelsen. 
Användning för restaurang, gym och annan service blir då möjligt. Ytan för centrumändamål och 
handel utökas till 5500 kvm varav maximalt 1800 kvm får användas för livsmedelshandel. Ytan 
inräknas i den totala summan om 30 000 kvm BTA. Med en bredare markanvändning ges möjlighet 
att hyra ut områdets bottenvåningar till andra verksamheter än kontor.

Bebyggelse och stadsbild
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan anger byggnadshöjd om 15 meter samt totalhöjd om 24 meter. 

Planändring
Förslaget innebär att byggnadshöjd höjs till 16 meter och att bestämmelser om totalhöjd justeras 
till byggnadshöjd om 25 meter. Vi bygglovgivning av redan färdigställda hus i planområdet har det 
visat sig att ytterligare en meter krävs för att inrymma bebyggelsen på ett planenligt sätt.

Möjligt sätt att disponera den byggrätt som detaljplanen medger. Markerat område ingår inte i detaljplanen. 
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Gator och trafik
Gällande detaljplan
Planområdet ligger i direkt anslutning till Karl IX:s gata vi korsningen med Våxnäsgatan. Tillfart till 
området sker via Våxnäsgatan. 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. Inom kvarteret sker trafiken på gator belägna i 
en gemensamhetsanläggning. Åtgärder planeras ske vid korsningen mellan Våxnäsgatan och Gustav 
Anders gata för att förbättra in- utfartsförhållandena och skapa en god säkerhet för gående och 
cyklister. 

Utredning pågår kring utformning av trafiksystemet runt området. Trafikverket genomför ÅVS för 
E 18 och kommunen utreder förbättringar av Karl IX:s gata.

Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - fanfaren Användarhandledning  (pdf)

Allmänt om projektet

Projektnamn 

Projektnamn fanfaren

Egna kommentarer

Senast ändrad 2020-01-13 13:34

Verktyget 

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 6 817 resor / dygn

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 19 %

med kollektivtrafik: 8 %

med cykel: 26 %

till fots: 46 %

med annat: 1 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal 
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet, 
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik) 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 1 267 555 1 757 3 152 86 6 817

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Kontor 738 415 1 053 954 38 3 198

Stormarknad 214 31 249 723 7 1 224

Närbutik 18 38 289 345

Restarurang 146 75 154 937 19 1 332

Idrottsanläggning 152 34 262 249 22 718

Totalt 1 267 555 1 757 3 152 86 6 817

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 1 267 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 933 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 1 036 ÅVDT

Utdrag ur Trafikverkets trafikalstringsverktyg för föreslagen markanvändning. 
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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)

Planändring
Trafikalstringen för den förändrade markanvändningen har beräknats med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. 

Trafikalstring för redan planerad markanvändning uppgår till 886 bilar per dygn (ÅDT).

Trafikalstring för föreslagen ändring av markanvändning uppgår till 973 bilar per dygn (ÅDT).

Den förändrade markanvändningen bedöms inte påverka planerad utformning av trafiksystemet,  
utan den ökade trafiken bedöms kunna klaras av den utformning som planeras till följd av gällande 
detaljplan. Den markanvändning som föreslås ger dessutom en omfördelning av trafikalstringen till 
tider som inte sammanfaller med topparna kring morgon och eftermiddag.

Parkering
Parkering ska anordnas i enlighet med gällande parkeringsnorm. Normen anger 3 platser/ 1000 
kvm BTA för kontor och ca 16 platser/1000 kvm BTA för handel/centrumändamål.. Det innebär 
ett behov av 161 platser i aktuell detaljplan. 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.



8

Genomförande
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. 

Tidplan
För detaljplan gäller följande tidsplan:

Plansamråd  1 kv. 2020
Granskning  2 kv. 2020
Antagande  2 kv. 2020

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Markägare.

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
eventuell markförorening och sanering.

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör. Avtalet reglerar kost-
nader och ansvar inom ramen för planarbetet.

Genomförandetid 
Genomförandetiden för denna ändring och för den underliggande detaljplanen är fem (5) år från 
det datum då gällande detaljplan vunnit laga kraft. Genomförandetiden för ändringen är den samma 
som för gällande detaljplan.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatören. Exploatören 
ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

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
Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Exploatören ska då utföra/komplettera mark-
föroreningsundersökning och sanering om det behövs.
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Konsekvenser av planändringen
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. Vid ändring 
av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska 
enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Ändringar i en
detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med övriga planbestämmelser och 
i övrigt inte innebär några olägenheter.

Miljökonsekvenser
Stadsbild 
Förändringen av byggnadshöjden bedöms inte påverka omgivningen då det endast är en liten juste-
ring av höjden.

Trafik
Förändringen av markanvändningen bedöms endast ge en lite ökning av trafikalstringen från områ-
det i enlighet med de beräkningar som gjorts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Den 
aktuella ökningen bedöms inte påverka trafiksituationen i området i någon större omfattning.

Sociala konsekvenser
Att utveckla bottenvåningarna för besökande till området ger mer liv över dagens olika tider och ger 
möjlighet till lokal service för de som bor och arbetar i området.

Ekonomiska konsekvenser 
Förändring av markanvändningen bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för Karlstads 
kommun. 


