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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 redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan detaljplanens bindande
föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna.
Planbeskrivningen för Kv. Kanoten m.fl. är uppdelad i fyra delar:
• Inledningsdelen – beskriver bland annat syftet med planen.
• Planens innehåll – beskriver planens innebörd.
• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.
• Förutsättningar för planens genomförande – innehåller bland annat en beskrivning av nuläget.

Geografiskt läge
Kvarteret Kanoten med omgivande kvarter är en del av Inre hamnen som ligger i
stadsdelen Vikens sydöstra del, norr om Hammaröleden, och ca 700 meter sydost
om Karlstads centrum. Det aktuella planområdet består till stora delar av mark som
skapats genom utfyllnader, först i mitten av 1800-talet och därefter på 1960-talet
när stora utfyllnader gjordes i Tullholmsviken.

En flygbild från 1959 med planområdet markerat
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En flygbild från 2010 med planområdet markerat

Visionen om den goda gröna staden
Karlstad är en expanderande stad med en uttalad politisk vision. Samlande rubrik
för visionen är ”Livskvalitét för alla” och under rubriken finns höga ambitioner om
en bärkraftig och attraktiv stad, om varsamhet med kulturmiljö och medvetna goda
miljöval. Staden bör ge bättre plats för gående och cyklister men också hålla en
stabil infrastruktur i gatu-, va- och övriga transportnät. Kollektivtrafiken har en
nyckelroll och bör ges särskilt goda förutsättningar för att utvecklas vidare.

Planens intention
Intentionen för planen är att det aktuella området skall bli en mångfunktionell
stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, service och kontor. Med sitt
unika läge mellan Vänerns strand, Stadsträdgården och stadens centrum med resecentrum har planområdet alla möjligheter att bli en attraktiv mångfunktionell
stadsdel. Här är det lätt att leva på ett hållbart sätt. Det centrala läget och en genomtänkt gestaltning som gör det enkelt att cykla eller åka buss bidrar till lägre
klimatpåverkande utsläpp jämfört med andra delar i staden. Förutsättningarna för
en levande miljö är goda. Människor kan röra sig genom området och har anledning att vistas här olika tider på dygnet.

Planens syfte
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra att utvidga Karlstads centrum genom det
aktuella området och vidare mot Vänern samt att begreppet blandstad förverkligas,
där olika centrala funktioner kan samexistera dvs. en stad är tillgänglig för alla och
har plats för alla.

Planens innehåll
Markanvändning
Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet är centrumverksamheter
C och bostäder (B), dock inte i bottenvåningen mot Packhusgatan (B1) och inte hel-
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ler förrän industribuller och industritransporter begränsats (B2). I begreppet centrumändamål (C) ingår alla slag av kontor, handel, service, restaurang, hantverk,
gym och friskvård, frisör och hudvård, daglig vård exempelvis folktandvård, utbildningslokal ex. trafikskola och tjänster för allmänheten. Centralt i planområdet
föreslås en torgyta (TORG) och en tomt för skola/förskola (S) med närhet till lekplats (LEK). Lekplatsen skall vara tillgänglig för både förskolan och allmänheten.
På vissa delar av planområdet föreslås kontor (K), handels- och besöksintensiv
verksamhet i bottenplan (H) ex. restaurang, butiker (daglig- och sällanköpsvaror)
mm, bilservice och bilförsäljning i två våningar (G1), Café och/eller restaurang
(C1), skola för högre åren (S1), sportanläggning (Y1) och parkering (P). Planen
medger också en markanvändning lager i bottenvåning (U1). Denna markanvändning (U1) gäller bara för befintlig verksamhet (Picturas pågående verksamhet) i
bottenplan. Några områden för pumpstation och transformatorstation (teknisk anläggning) reserveras inom planområdet (E1, E2 och E3).
Gatumarken inom exploateringsområdet är allmänplatsmark med kommunen som
huvudman. Packhusgatan med de planerade cirkulationsplatserna benämns som
(HUVUDGATA). Tvärgator som anknyter planområdet till Packhusgatan är
(LOKALGATA). Hela ytan mellan Inre hamnen och Kanikenäsbanken utgörs av
parkmark (PARK). Kanikenäsbanken betecknas som (GÅRDSGATA), en gata där
man färdas på fotgängares villkor. Utmed Tullholmsviken, i anslutning till den planerade bebyggelsen föreslås en kajpromenad med en bredd av ca 12 meter (GÅGATA). Gågatan/kajpromenaden övergår till en parkyta (PARK) i söder och naturmark (NATUR) i norr. Hela ytan är allmänplatsmark. Huvud gång- och cykelvägarna inom planområdet ges beteckningen GC VÄG. Slänten utmed Hammaröleden i sydvästra delen av planområdet och en yta i nordvästra delen sparas som
naturmark (NATUR).

Bebyggelse
Innehåll
Bebyggelsens innehåll är i huvudsak blandstad: verksamheter med inslag av bostäder. Lokaler för service och handel i form av butiker och besöksintensiv näring i
bottenplan med kontors- och bostadslägenheter högre upp husen i olika äganderätt
och storlek. Kommersiella verksamheter1 föreslås vara i bottenvåningar och vända
sig utåt mot Packhusgatan och inåt i kvarteret mot ett centralt beläget, samlande
torgrum som planeras i kvarteret Kanoten. Kring denna torgbildning placeras
tyngdpunkten för möten mellan främst yrkesverksamma i området men även boende. I bebyggelsens inre del kan icke störande bostadsanknutna verksamheter t.ex.
vård förekomma. Kontor och andra verksamheter förslås att placeras i området
närmast Hammaröleden och Packhusgatan som redan är utbyggt. Vissa servicefunktioner kan även placeras på attraktiva platser längs vattnet. Endast nya verksamheter som inte är störande för bostäder tillåts. Paddlarklubben som idag driver
sin verksamhet utmed Tullholmsviken kommer att ha kvar sin plats utmed vattnet.
Exploateringsgrad och skala
Exploateringsgrad varierar mellan 50 respektive 70 % av byggrätten. Högsta exploateringsgrad för byggnader i fastigheterna Kanoten, Barkassen och Viken är 70
% av byggnadsarea medan för förskolan inom fastigheten Kanoten 1:2 gäller 50 %
(e1). Denna bestämmelse har som syfte att ge en viss luftighet åt kvarteret, undvika
stora sammanhängande byggnader och spara en del yta för inre gårdar. Exploateringsgrad för pågående verksamhet i fastigheten Kanoten 4 (Picturas verksamhet)
är 7300 m2 (e2). Inom fastigheten Kanoten 9 finns möjlighet för skola/förskola (beteckning S) med högsta exploateringsgrad som är 2200 kvm i BTA (e3). Inom vissa
delar av planområdet saknas exploateringsgrad vilket gör att hela ytan får utnyttjas
för exploatering.

1

Handelsutredning utförd av ZÖK daterad 2012-04-16
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Skalan på bebyggelsen återspeglar de olika användningarna och placeringarna
inom stadsdelen. En variation av volymer och former ger uttryck för olika innehåll
i bebyggelsen.
Höjden på bebyggelsen kommer i huvudsak att variera mellan 6-8 våningar dvs. 8
våningar i de centrala delarna och 6-7 våningar i delarna närmast vattnet och Tullholmsviken. Den skalan harmonierar med kringliggande kvarter Vågmästaren,
Herrhagen mm.
I planområdet sydöstra del, längs Hammaröleden ges byggrätt för ett punkthus i 14
våningar, där parkering tillåts i de nedre våningarna. Avsikten med det huset är att
möta de andra högre byggnaderna på andra sidan av planområdet och skapa stadsport in till staden.

Skala, bottenvåningars takhöjd och gaturum

Kajrummet kommer att markeras med två 10 våningshus i kajfonden. Mitt i planområdet, utmed torgytans norra sida medges ett 12 våningshus för att markera torgrummet.
Totalt sett kan byggrätterna i planförslaget gå upp till ca 700 lägenheter, 84 000 m2
yta för centrumverksamheter (kontor, butiker, mm), 6000 m2 för handel och besökintensiv näring i bottenvåning1 (daglig- och sällanköpsvaror, restaurang mm) och
en särskild byggrätt på ca 4000 m2 yta för förskola.
Placering, utformning och utförande
För en del av byggrättsytan mot Hammaröleden och Konsums anläggningar krävs
frihöjd till minst 3.0 meter över mark (motsvarar en våning) för att skapa möjlighet
för gc-vägen som går igenom (p1). Nya byggnader mot torgytan skall placeras med
fasad i tomtgränsen (p2) på ett sätt som tydliggör torgrummet.
Bottenvåningars takhöjd och golvnivå för bebyggelse inom planområdet skall anpassas för handel och verksamheter. Detta för att säkerställa verksamhets- och butikslägen och skapa liv i stadsbilden.
Den planerade bostadsbebyggelsen som ligger väster om Packhusgatan, längs Tullholmsviken ska förläggas så att lägsta nivå på färdigt golv ligger på +46,75 i
grundkartans höjdsystem (b).
Bebyggelse längs Tullholmsviken och Kanikenäsbanken skall ha entréer mot allmän platsmark dvs. mot gårdsgata respektive gågata/kajpromenad (entréer).
Utöver angivna antal våningar tillåter planen att en indragen takvåning (v1) får utföras med en indragning på minst 1.50 meter från fasadlinjen och i ett plan ovan
taklisthöjd. Ytan som bildas används med fördel som balkong eller uteplats.

1

Handelsutredning utförd av ZÖK AB den 2012-04-17
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Perspektiv som illustrerar utformning av Packhusgatan (AQ arkitekter)

Längs Packhusgatan, på kvartersmark föreslås i planen en remsa av ca 6 meter bred
förgårdsmark för uteserveringar, förträdgårdar mm markerad på plankartan (förgårdsmark). Denna yta sträcker sig ner mot kajpromenaden och vattnet.
Generellt gäller utfartsförbud från kvartersmak mot Packhusgatan (huvudgata) vilket innebär att in- och utfarter från parkeringar/garage får anordnas mot tvärgatorna
(lokalgata).
För huvudgata/Packhusgatan gäller att trädplantering skall finnas på både sidor n1
men för tvärgator inom planen östra del gäller bara enkelsidig trädplantering.
Korsningen Packhusgatan - Lagergrens gata, där den planerade cirkulationsplatsen
ligger kommer att höjas upp ca 40 centimeter till +46.50. Detta är för att utjämna
Packhusgatan och underlätta dagvattenutsläpp inom planområdet.
Tekniska anläggningar (E1 och E3) begränsas till en byggnadshöjd av maximalt 3
meter med ett skyddsavstånd av ca 50 meter till närmaste bostad från E1 (pumpstation) respektive 5 meter från E3 (transformatorstation). Generellt gäller att tekniska
anläggningar (el, va, värme och tele) inom planområdet måste översvämningsskyddas alternativt att lägsta höjd på färdig golvnivå ska ligga på +46.75 (RH 00).
Stadsbild
Områdets centrala och attraktiva läge, ställer höga krav på utformningen av bebyggelsen. Se gestaltningsprogrammet som är bilaga till planen.

Illustrationsbild som visar stadsbilden och kajfonden (AQ arkitekter)

Kvartersstruktur och gestaltning
Planen föreslår att området ges en kvartersstruktur som byggs upp med ett stadsmässigt, effektivt och flexibelt gatunät. Planområdet förslås förtätas med en karaktär av kvartersstad så att befintlig bebyggelse kan integreras med ny. Se gestaltningsprogrammet som är bilaga till planen.
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Översiktbild som visar förslagen kvartersstruktur inom planområdet (AQ arkitekter)

Strandskydd
En stor del av planområdet har varit planlagt sedan 1954 och resterande delar sedan
1974. Strandskydd har därför aldrig införts i området.
Enligt den nya strandskyddslagen (Miljöbalken 2009:532, 7 kap 18 g §, övergångsbestämmelse p 5) inträder strandskydd när detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. Frågan om upphävande av strandskyddet ska således prövas när den nya
detaljplanen upprättas.
Planarbetet för Kv. Kanoten m.fl. inleddes med framtagande av ett planprogram
före den 1 juli 2009. Därför ska enligt samma övergångsbestämmelse punkt 2 den
äldre strandskyddslagstiftningen tillämpas vad gäller upphävande av strandskyddet.
Det innebär att det är länsstyrelsen som har rätt att fatta beslut om upphävande, och
att kommunen ska ansöka om detta hos länsstyrelsen.
Kommunen avser begära att länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom hela planområdet förutom för öppet vattenområde betecknat (W) som direkt gränsar till
Tullholmsviken .
Skäl för upphävande av strandskyddet inom kvarteren Kanoten och Barkassen är
att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften (MB 7 kap 18c § p1).
Skäl för upphävande av strandskyddet inom det område vid Tullholmsviken som
planeras tas i anspråk för kajpromenad och bebyggelse är följande:

10

Planbeskrivning

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl.

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett mycket angeläget
allmänt intresse
Kvarteret Kanoten och området vid Tullholmsviken utgör sista delen i en pågående
och mycket angelägen utveckling söderut av Karlstads centrumområde kring Inre
hamnen. Området kan täcka flera års utbyggnadsbehov för centralt belägna bostäder, arbetsplatser och andra centrumverksamheter i ett läge som från hållbarhetssynpunkt är synnerligen fördelaktigt och intressant (MB 7 kap 18c § p5).
Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
Stranden längs Tullholmsviken är i princip att betrakta som en del av gatumiljön
längs Packhusgatan med gång- och cykelväg. I det avseendet kan man hävda att
marken redan är ianspråktagen.
Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv kommer inte att försämras då stranden saknar intresse för det rörliga friluftslivet. Området är starkt påverkat av trafikbuller från Packhusgatan och saknar tydliga kopplingar till andra allmänna grönstråk. Området innehåller inte heller några speciella naturvärden, och någon väsentlig försämring av livsvillkoren för växt- och djurarter bedöms därför inte uppstå.
Redan därmed kan alltså MB 7 kap 18c § p1 utgöra skäl för upphävande av strandskyddet.
I den föreslagna exploateringen kommer det för allmänheten viktiga området, dvs.
strandområdet, att utgöras av allmän plats (gång- och kajpromenad) och därmed
vara tillgängligt. Dessutom förslås att i anslutning till strandpromenaden anlägga
en allmän badplats som kommer att främja det rörliga friluftslivet, vilket överensstämmer med strandskyddets syfte.
Bryggor ska vara allmänt tillgängliga, och i första hand upplåtas för angöring av
besökande båtar. Inhägnade, privata båtplatser ska inte finnas.
Hållbar stadsutveckling och tillväxt
I Karlstads kommuns strategiska plan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2011,
finns målområdena Tillväxt, Attraktiv stad och Den goda gröna staden, som alla på
olika områden stödjer en attraktiv och hållbar stadsutveckling och bidrar till visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.
Viktigt för att skapa en hållbar stad är att bygga inom den befintliga staden och
därigenom utnyttja infrastruktur och service, och att verksamheter integreras med
bostäder. Genom korta avstånd till stadens centrum och olika viktiga målpunkter
minskar transportbehoven, och bussens och cykelns konkurrenskraft främjas i förhållande till bilen.
Utvecklingsmöjligheter för allsidig kommersiell service och för boende är i ett
längre perspektiv otillräckliga inom stadens nuvarande centrum. Det är svårt att
finna lämpliga områden för expansion. Ny bebyggelse i stadskärnan kommer i konflikt med bl.a. riksintresset för kulturmiljövården. Genom exploatering av planområdet kan nya funktioner ges expansionsutrymme och den gamla staden kan få leva
sitt liv och behålla sin karaktär, utan att jungfrulig mark i mer perifera lägen behöver tas i anspråk.
Av detta skäl är det ett viktigt allmänt intresse att exploateringen enligt den föreslagna detaljplanen kan genomföras.
Alternativa lokaliseringar
Enligt de särskilda skäl som finns i Miljöbalken måste det motiveras varför den
förslagna markanvändningen ”inte tillgodoses utanför området”. Karlstads kommun har fört följande diskussion kring alternativa lokaliseringar. Detta gäller både
land- och vattenbaserade etableringar i planen.

•

Karlstads utveckling och tillväxt innebär bl.a. behov att bygga fler bostäder, fler
lokaler för arbetsplatser och service, fler skolor, mm. Viktiga ledstjärnor i kommu-
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nens planering är att åstadkomma en miljömässigt hållbar tillväxt, att lägen vid vatten ska utnyttjas för att skapa attraktiva platser, att förutsättningar ska skapas för
goda kommunikationer, att stadsnära grön- och friluftsområden ska värnas, så att
fler människor ska vilja leva och bo i Karlstad. Därför är det angeläget att nya områden byggs där det finns (eller planeras) god kollektivtrafik, där det är nära till
viktiga målpunkter (handel, service, centrum, resecentrum, skolor, fritidsanläggningar etc.), och där läget är attraktivt för många att bo. Kanoten/Tullholmsviken
har helt unika kvaliteter i det avseendet, med gång- och cykelavstånd till Karlstads
centrum och ett stort utbud av målpunkter, direkt access till det planerade Karlstadsstråket, och samtidig närhet till vatten och till det blivande naturreservatet
Klarälvsdeltat. Samtidigt innebär projektet att mark som redan är ianspråktagen utnyttjas effektivare.
•

Några andra områden med liknande höga kvaliteter i Karlstad är Grundviken/Zakrisdal (Västkust) och Jakobsberg (gamla flygplatsen). Avstånden till centrum och många målpunkter är dock längre från dessa områden. För både Grundviken, Zakrisdal och Jakobsberg pågår planläggning varför områdena inte är alternativ till Kanoten. Samtliga behövs för att tillgodose Karlstads utvecklingsbehov för
de närmaste 20-25 åren. På längre sikt kan området kring Lambergstjärnet frigöras
för stadens utveckling, men det kräver stora investeringar i infrastruktur innan det
kan bli tillgängligt för förtätning. Det är därför inget alternativ till Kanoten.

•

Möjliga utbyggnadsområden i norr (Edsgatan) och öster (området mellan Alster
och Skattkärr) har andra kvaliteter, men kan inte ses som alternativ till Kanoten.

•

Behovet av båtplatser i Karlstad är stort, och en särskild studie har gjorts för att
hitta lämpliga lägen. Att kunna anlägga båtplatser i direkt anslutning till stadsbebyggelse, i ett område där det bor många människor och dit det är enkelt att ta sig
med kollektivtrafik, är mycket positivt. Därmed kan båtägare ta sig till sina båtar
utan att använda bil.
Skyddsbestämmelser
En del av exploateringsområdet är utsatt för buller dels från vägtrafiken på Packhusgatan och Hammaröleden, dels från industriverksamhet som sker inom eller i
närheten av planområdet.
I samband med planarbetet har bullerproblematiken utretts2. Beräkningsresultaten
för vägtrafiken visar att nya bostäder i de föreslagna lägena kan utformas så att alla
boende kommer att ha tillgång till godtagbara ljudmiljöer, under förutsättning att
principen för ”ljuddämpad sida” tillämpas d.v.s. att lägenheter utformas genomgående med sovrum mot ljuddämpad sida som är mindre än 50 dBA ekvivalent ljudnivå m2.
Det finns goda skäl att göra avsteg för del av de planerade bostäderna från huvudregeln att 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats ska kunna erhållas.
Planområdet består av tät stadsbebyggelse och ligger mycket centralt i Karlstad.
Förslaget förutsätter att området präglas av stadskaraktär, alltså kvartersstad med
slutna kvarter som underlättar att åstadkomma innergårdar som är optimala ur bullersynpunkt för att uppnå ”tyst eller ljuddämpad sida”. Området har därtill hög attraktivitet, med möjlighet att ordna skyddade uteplatser i västerläge med vattenutsikt, och med tillgång till attraktiva allmänna ytor för fritid och rekreation.
Förutsättningarna för boende i området att kunna ha en hållbar livsstil är mycket
goda – avståndet till många viktiga målpunkter är så kort att det är möjligt att gå
och cykla, och området kan få god koppling till kollektivtrafik med hög standard.
Det är därtill mycket nära till det blivande resecentrum, med både regional och nationell buss- och tågtrafik. Det innebär att behovet att ha egen bil är litet.
Genom exploatering av kvarteret Kanoten mm utnyttjas redan ianspråktagen mark,
och flera års behov av nya bostäder och kontorslokaler mm kan tryggas utan att

2

Trafikbuller av akustiskverkstan AB daterad 2008-09-30 kompletterad den 2009-08-20 och reviderad 2012-03-26 och
2013-01-11
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jungfrulig mark behöver tas i anspråk. Därtill finns redan befintlig infrastruktur
som kan få ett effektivare nyttjande
För industribuller från Konsums anläggning3 gäller att bygglov för närmaste bostadsbyggnad får inte ges förrän bullerskyddsåtgärd längs anläggningen anordnats
(administrativ bestämmelse a). En del transporter till Konsums anläggningen
kommer att ske på lokalgata som ansluter till den planerade cirkulationsplatsen i
förlängning av Lagergrens gata. Detta innebär att närmaste byggbarmark längs gatan inte får utnyttjas för bostäder .
Transporter till Picturas verksamheter, som uteslutande sker under dagtiden ger
upphov till buller från fordonsrörelser samt från i- och urlastning3. Buller alstras
även från fläktar på byggnadens tak och från en kompressor lokaliserad under
skärmtaket vid verksamhets norra fasad. För att utnyttja byggrätten i fastigheten
Kanoten 4 för bostäder gäller att begränsa externt industribuller dvs. att verksamheten inte får vara störande för omgivningen m4. Men för närmaste bostadsbyggnad
utmed Picturas verksamhet gäller också administrativ bestämmelsen a.

Vattenområden
Vattenområdet i planområdet är uppdelat i fyra zoner. Vattnet i västra delen av
planområdet redovisas i planen som öppet vattenområde med beteckning W och
vattenområde där bryggor får finnas, W1, vilket är avsett för bryggor för allmänheten, bl.a. för bostäder och verksamheter i området. Bryggorna kan betjänas via de
föreslagna vändplatser som ligger i slutet av lokalgata. Planförslaget tillåter också
att vattenområdet med beteckning W1C1 får byggas över med en anläggning för
publik funktion, exempelvis ett café och/eller restaurang. Maximalt 15 % av vattenytan med en högsta totalhöjd om 3,5 meter tillåts för anläggningen.
Vattenområdet i sydöstra delen av planområdet, vid Våghusbron, redovisas i planen som öppet vattenområde, men får byggas över med en öppningsbar bro W2
och en sättare/sluss med sina tillhörande tekniska delar W3 som skyddsåtgärd mot
översvämningar.
Utfyllnad

I västra delen av området, längs Tullholmsviken får marken fyllas ut till viss del.
Utfyllnaden kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken kap 11, § 9,
(vattendom). Muddring- och utfyllnadsarbete under byggskedet skulle kunna påverka Natura 2000- området negativt och är därmed också tillståndspliktig enligt 7
kap 28a § Miljöbalken.

Offentliga platser
Offentliga platser inom planområdet består av parkområdet utmed Inre hamn och
kajpromenaden längs Tullholmsviken samt ett långtsträckt torg med några parkytor
som anläggs i den centrala delen av planområdet. Generellt skall de offentliga
rummen vara stadsmässiga. Det innebär att gränsen mellan offentligt och privat
tydligt markeras t.ex. av fasader, plank eller trädplanteringar. Det innebär också att
varje markyta skall ha en tydlig användning. Syftet är att skapa en miljö av allmän
karaktär som gör det välkomnande för alla att vistas i och passera området.
Torg och park

Centralt mitt i planområdet föreslår planförslaget en torgyta (TORG). Torgrummet
bildas genom att nya och befintliga kringliggande byggnader uppförs upp till ca 7-8
våningar. Torget skall utformas som en sammanhängande yta så att användningen
kan variera efter behov. Torgytan syftar också till att skapa ett bra samband mellan
intilliggande bebyggelse och parkstråket. Detta stadsrum kommer att övergå till
lekplats och parkstråk som sträcker sig ända fram till Kanikenäsbanken i öster och
Tullholmsviken i väster. Den sammanhängande grönytan knyts även ihop med parken på andra sidan vattnet (i Herrhagen) genom den redan planerade gång- och cy3
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kelbron. Parkytorna tillsammans med torget är en offentlig plats som skall fungera
som lekplats för skola, samlingspunkt, mötesplats, och uppehållsyta för alla åldrar.

Torgrummet från Lagergrens gata
Gågata – Kajpromenad

Längs Tullholmsviken skapas också en kajmiljö (kajpromenad), med stenlagda
och/eller trälagda kajer och trappor mot vattnet. Nivåskillnaden mellan kajpromenaden och vattnet tas upp av en stenskodd slänt eller vanlig jordslänt som kompletteras med bryggor, ramper och trappor. Här kan skapas olika nivåer och ytor av trä
att sitta på.

Kajpromenad, sittplatser, planteringar och trappor (AQ arkitekter)

En fast brygga på en mellannivå ligger längs med hela strandlinjen vilket ger möjlighet att röra sig nära vattnet. Från denna brygga tar man sig vidare ut på olika
flytbryggor med varierade funktioner.
Kajytan skall vara generöst tilltagen så att även uteserveringar och mindre paviljonger (kiosk) ryms. Den ska vara tillgänglig för alla och bli ett tillskott till och en
del i stadens myllrande liv.

14
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Kajpromenad med kajmiljö och uteservering (AQ arkitekter)

Det är viktigt att stadens struktur får komma ända ner till vattenbrynet med allt vad
det innebär ex. kommunikation, service och handel i bottenvåningar, blandade
funktioner osv. Kajen och strandpromenaden är en del i detta stadsliv.

Trafik och infrastruktur
Utformningen av gator har stor betydelse för områdets karaktär. För utbyggnad av
planområdet anges en tydlig gatuhierarki med olika funktioner, karaktärer och betydelser.
Huvudgata - stadsgata:
Packhusgatan kommer att gestaltas som en ny esplanad/stadsgata på ett sätt som
klarar dagens behov med modern funktion. Den skall utformas så att trafiken kan
passera på ett lugnt sätt och vara bra för lokaltrafiken. Utformning innebär att
Packhusgatan kommer att få en mer stadsmässig karaktär med trädplanteringar och
verksamheter på både sidor, samt cirkulationsplatser för anslutande gator, där trafiken kan fördela sig in i områdets tvärgator. Den nya stadsgatan kommer att ha en
bredd av ca 22 meter som kan rymma körfält, kantstensparkering, trädplantering
och gångbana. Mellan den nya stadsgatan och bebyggelsen planeras förgårdsmark
vilken ger utrymme för uteserveringar mm.

Principsektion som illustrerar utformning av Packhusgatan

Tvärgata
Nät av gator i nord-sydlig och väst-östlig riktning är kopplade till verksamheter och
boende. Här kan en högre andel blandad trafik accepteras än på stadsgatan. Gatorna
föreslås ha olika bredd och sektioner beroende på plats och funktion. Exempelvis
utformas Lagergrens gata med en bredd av ca 19 meter, Gustav Lovens gata 15
meter och en mindre gata 12 meter längs Picturas verksamhets norra sida. Körfält
ska vara smala och kantas av trädplanteringar och parkeringsfickor för angöringstrafik.

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl.

Tvärgatan i förlängning av Gustaf Lovéns gata
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Lagergrens gata med allé och fickparkering

Gårdsgata
Hela Kanikenäsbanken skall utformas som gårdsgata. Här gäller biltrafik på fotogängares villkor och den kan ha parkeringar på särskilt anordnade parkeringsplatser. Transport till Picturas verksamhet (så länge befintlig verksamhet finns kvar)
tillåts bara att ske under dagtid och på de gåendes villkor. Där lokalgator korsar
gårdsgata bör utformningen ges en annan karaktär i syfte att dämpa hastigheten,
minska risken för onödig genomfartstrafik samt för att låta gårdsgatan estetiskt
”breda ut sig”.

Gång- och cykelväg
Cykelstråk:
Utgångspunkten är att ge gc-nätet en standard som gör det till ett mycket attraktiv
alternativ vid kortare resor. Huvudstråket för gång- och cykeltrafik genom planområdet föreslås ligga utmed vattnet längs Inre hamnen/hamninloppet och längs Packhusgatan. Stråken kopplas samman i den södra delen via befintlig vägport under
Packhusgatan och/eller genom några övergångställen i anslutning till de planerade
cirkulationsplatserna på stadsgatan. Cykelbanor kommer också att fortsätta utmed
stadsgatan och tvärgatorna in i planområdet och mot centrala Karlstad. Utmed
Tullholmsviken på gågatan/kajpromenaden och delvis längs Inre hamnen på gårdsgatan blandas cykel-, gång- och biltrafik på cykel- och gångtrafikantens villkor.
Det skall vara möjligt att gå och röra sig inom hela området. Planen förutsätter att
gång- och cykeltrafikanter ska kunna röra sig diagonalt genom planområdet på ett
tryggt och säkert sätt, både i öst-västlig och i nord-sydlig riktning. En öppenhet och
tillgänglighet längs de olika delarna av planområdet är säkerställda genom planbestämmelserna (x1, x2,).
Vid huvudstråk längs (Packhusgatan och Kanikenäsbanken) bör gång- och cykelbana skiljas åt med mindre nivåskillnad för att göra det snabbt och smidigt att välja
cykeln framför bilen samt för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för såväl
cyklister som gående.
Det ska vara attraktivt och enkelt att välja cykel som färdmedel. Cykling ska underlättas genom prioritering och genomtänkta lösningar vid planering och utformning
av byggnader och utemiljöer.
En gångbro över hamnbassängen ingår som en möjlighet i planen men tidsätts inte
i sitt genomförande. Genomförandeskyldighet finns inte för denna, då vattenområden enligt PBL inte är att betrakta som allmän platsmark.
Rekreationsstråk:
Befintlig kaj-/strandpromenad längs Inre hamnen förlängs och avslutas mot Kanikenäsholmen. Planförslaget föreslår också en kajpromenad längs Tullholmsviken
framför husen, där karaktären av strand och närheten till vattnet bevaras. Detta förlängs utmed strandlinjen och kopplas vidare till Kanikenäsholmen/Varvet och Café
August genom Hammaröbron i södra änden av planområdet.
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Parkering
Parkeringen kommer att lösas genom parkeringsgarage under tillkommande byggnader (kontorshus och bostäder) och eventuellt även under torget och inom gatumark. Om inte parkering kan klaras inom den egna fastigheten kan det återstående
behovet lösas via parkeringsköp. Planen föreslår att befintligt parkeringshus i fastigheten Barkassen 11 ska utvidgas mot både söder och norr. I planområdets södra
del, längs Hammaröleden, föreslås två kontorshus med parkeringshus i flera plan.
Parkeringsgaragets placering vid områdets ”entré” innebär att området befrias från
en del biltrafik. Målsättningen är att parkeringsplatser för boende, besökande och
arbetande ska kunna samnyttjas i så hög utsträckning som möjligt, vilket möjliggör
att det samlade parkeringsbehovet kan reduceras något.
Behovet av bil- och cykelparkering har utretts med hänsynstagande till exploateringsgrad4. Undersökningen visar på att ett lämpligt antal bilparkeringsplatser för
bostäder 1,0 plats per lgh + 0,1 plats för besök eller 10 pl/1000 kvm BTA och för
kontor skulle motsvarande siffra kunna vara 13 pl/1000 kvm BTA. Total sett kan
behovet av bilparkeringsplatser för befintliga och tillkommande verksamheter beräknas till ca 3250 platser.
Förutom bilparkering ska även platser för cykelparkering anordnas på kvartersmark. Enligt den utförda utredningen är ett lämpligt antal parkeringsplatser för cykel skulle kunna vara 1,7 platser utomhus i nära anslutning till bostadens entré och
1,5 plaster inomhus i cykelgarage/-förråd i anslutning till bostaden per lgh (eller
20 cpl/1000 kvm BTA). För kontor skulle motsvarande siffra kunna vara 20
cpl/1000 kvm BTA. Det ska även vara enkelt och smidigt att parkera cykeln för besökande i området på allmän mark i nära anslutning till bostäders och serviceanrättningars entréer. Cykelplatser utomhus bör ha tak och belysning. Stor omsorg
ska läggas på utformningen, så att platserna är lättillgängliga och uppmuntrar till
ett dagligt användande av cykel.
Trafiksäkerhet
Bostadsområdet är till största delen utifrånmatat - gårdar och kajer är i princip bilfria områden. Trafiksäkerheten ökar i och med att Packhusgatan utformas som en
stadsgata i stället för en trafikmiljö som idag.
Kollektivtrafik
Kanotstaden ligger centralt i Karlstad med gång- och cykelavstånd till centralstation och stadskärnans shopping-, nöjes- och arbetsplatsutbud. Förutsättningarna för
hållbart resande är således goda. Men det finns möjligheter att skapa ännu bättre
förutsättningar för en hög andel gång, cykel och kollektivtrafik inom, till och från
området – det ska vara lätt att välja rätt.
Med tillkommande bostäder och ett utökat antal arbetsplatser ökar behovet av en
välfungerande kollektivtrafik. Genom satsningen på hög kapacitet på kollektivtrafiken till och via planområdet, samt med gångavstånd till stadskärnan förväntas andelen biltrafik till arbetsplatserna minska i takt med förbättrad framkomlighet för
kollektivtrafiken. Gångavståndet mellan det aktuella planområdet och tågstationen/resecentrumet blir inte mer än 500 meter. Två nya busshållplatser förslås anläggas i anslutning till Packhusgatan, samt flera av tvärgatorna inom området dimensioneras så att trafikering med stadsbussar blir möjlig.
Planområdet planeras bli ett blandat storkvarter där många personer vistas på gator,
torg och i parker under stora delar av dygnet. Detta leder till en trygg miljö på väg
till och från busshållplatsen

4

Bil- och cykelparkeringsutredning utfördes av Stadsbyggnadsförvaltningen daterad 2012-05-29
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Tekniska system
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. En
pumpstation betecknad E1 för avloppsvatten som ligger på mer än 50 meters avstånd från bostadsgränsen föreslås anläggas i områdets sydöstra del på egen fastighet. Spillvatten från planområdet kommer att pumpas till huvudledningar på Packhusgatan, Kanikenäsbanken och tvärgator inom planområdet. VA-ledningarna kan
även läggas i viss omfattning i enskilda gator om några viktiga förutsättningar uppfylls. Den återställning som behöver utföras vid framtida arbeten skall inte vara dyrare än vad som uppkommer vid en normal kommunal gatustandard. Anläggningar,
murar, träd etc. skall placeras på ett så stort avstånd från VA ledningar att de inte
behöver flyttas vid framtida ledningsarbeten.
För utbyggnad av Varvet är tanken att flytta befintlig pumpstation till Kanikenäsbanken (E1)och bygga nya ledningar i Kanikenäsbanken. Förslaget anpassas
till utbyggnad inom kvarteret Kanoten. För att klara föreslagen ny bebyggelse inom
planområdet erfordras komplettering av nya allmänna spill- och dagvattenledningar.
Anslutningspunkter för VA avsätts till varje fastighet/kvarter och det kommer att
vara minst en anslutningspunkt per fastighet/kvarter.
Dagvatten
Dagvatten från planområdet skall i möjligaste mån omhändertas lokalt innan det
avleds till det allmänna nätet. Målet är att dagvatten i relativt stor omfattning leds
bort i synliga system, ett så kallat öppet dagvattensystem med bl.a. minikanaler och
avrinningsveck. Det lokala omhändertagandet av dagvatten inom området skall begränsas till fördröjning/infiltration på gårdar, grönytor och torg samt i parkerna och
grästak. Dagvatten skall om möjligt vara en resurs för växtligheten i området. Minikanaler och avrinningsveck för bortledning av dagvatten skall ingå i någon form
av gemensamhetsanläggning, och om det behövs skall fastigheterna skriva servitut
som ger tillgänglighet till minikanalerna. Goda exempel finns exempelvis i Augustenborg och Västra hamnen i Malmö.

Dagvattenhantering genom ett s.k. öppet dagvattensystem - Västra hamnen i Malmö

Dagvatten skall dimensioneras för 10-årsregn plus 20 % av denna mängd vid dimensionering av dagvattensystem vilket ungefär motsvarar 20- årsregn. Detta innebär att befintliga ledningar måste läggs om. Vid utbyggnad skall dagvattenutlopp
förses med avstängningsanordning samt pumpmöjlighet för att klara översvämningssituationer.
I anslutning till det planerade översvämningsskyddet vid Våghusbron byggs en stor
dagvattenpumpstation betecknad E2 som ska kunna försörja hela avrinningsområdet till Inre Hamnen vid högt vattenstånd i Vänern. Detta innebär att pumpstation
skall ha kapacitet att pumpa minst 600 l/s (500 l/s för hela avrinningsområdet plus
100 l/s för inläckaget vid/under Hammaröleden och Packhusgatan).
El-anläggning
Inom planområdet finns tre särskilda ytor för el-stationer som betecknats med E3.
I anslutning till markanvändningarna GÅGATA och LEK mitt i planområdet finns
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extra möjligheter för två stycken transformatorstationer som benämns teknisk i
planförslaget. Rent generellt skall transformatorstationer anläggas på minst 5 meters skyddsavstånd från närmaste bostadshus. Utformning och färgsättning för tekniska hus skall utföras med hänsynstagande till planens intentioner och stadsmiljön.
Energisystem
Fjärrvärme
Förnyelsebar energi är ett nyckelbegrepp för den nya stadsdelen. Förutsättningar är
att ny bebyggelse uppvärmas genom fjärrvärme och/eller andra förnyelsebara energikällor exempelvis solfångare, solceller mm.
Fjärrkyla
Karlstads Energi AB planerar för en utbyggnad av fjärrkyla i Karlstad. Fjärrkylan
kommer att produceras med vatten från Vänern och spillvärme. Fjärrkyla kommer
att minska koldioxidutsläppen för produktion av kyla. Planerna innefattar även området Kanoten. Ledningar kommer att förläggas i lokalgator med servisledningar på
kvartersmark till de aktuella fastigheterna. Beslut om utbyggnad av fjärrkyla kommer att fattas 2012/2013.

Konsekvenser av planförslaget
Behovsbedömning MKB
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL)5 skall en miljöbedömning göras om
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Ställningstagande till om en miljöbedömning skall upprättas föregås av en behovsbedömning.
Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med länsstyrelsen och berörda kommunala
förvaltningar bedömer, att planens genomförande kan medföra risk för betydande
miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)6 ska upprättas i samband med detaljplaneläggning. Enligt miljöbedömningen skall miljökonsekvensbeskrivning till planen särskilt behandla följande
aspekter:
• Markföroreningar
• Luftföroreningar
• Trafikbuller
• Översvämningsrisk

Miljökvalitetsmål
Regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som syftar till att vi till
nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta. Arbetet med miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden. En ekologisk utveckling ska:
• Främja människors hälsa
• Värna biologisk mångfald och andra naturvärden
• Ta tillvara de kulturhistoriska värdena.
• Bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga
• Trygga god hushållning av naturresurser
För planen för kv. Kanoten m.fl. är följande miljömål inte relevanta: mål 6 Säker
strålmiljö, mål 7 Ingen övergödning, mål 9 Grundvatten av god kvalitet, mål 10
Hav i balans, mål 11 Myllrande våtmarker, mål 12 Levande skogar, mål 13 Ett rikt
odlingslandskap samt mål 14 Storslagen fjällmiljö. Påverkan på övriga miljökvalitetsmål beskrivs nedan.
5
6

Plan- och bygglag (1987:10) 5 kap. 18 § ändrad f. r o m 2005-05-01
Miljökonsekvensbeskrivning av SWECO daterad 2011-06-23 kompletterad 2012-08-14 och 2013-03-05
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Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och
Skyddande ozonskikt
Mål 1, 2, 3 och 5 påverkas av luftföroreningar från biltrafik, flyg, båttrafik, industrier, uppvärmning av hus samt användning av naturfrämmande ämnen lokalt, nationellt och internationellt. Idag är bilismen, dvs. personbilar och olika typer av
tunga fordon den stora källan till luftföroreningar. Utsläppen från vägtrafiken är
den enskilt största källan till koldioxidutsläpp i Sverige.
Ett nytt område med bostäder och verksamheter generar biltrafik. Området ligger
centralt i Karlstad mycket nära tågstationen, från områdets ytterkant är det mindre
än 900 meter till både tåg- och busstationen. Det centrala läget främjar också gångoch cykeltrafik för att nå Karlstads centrum. Förutsättningarna för att förbättra kollektivtrafik är ytterst goda och planen kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålen.
Giftfri miljö
Miljökvalitetsmål 4 syftar till att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som
skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den
biologiska mångfalden.
En översiktlig markundersökning för planområdet har utförts. Utredningen visar att
den tydligaste markföroreningen som påträffats är dieselföroreningen och blyhalt.
Den förorenade marken kommer att saneras och i samband med byggnationer skall
ett kontrollprogram upprättas för området där schaktinstruktioner redovisas. Sker
åtgärderna på ett miljöriktigt sätt minskar detta ”miljöskulden” från tidigare verksamhet och utfyllnad. Det innebär en förbättring gentemot dagens situation och
planen kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålet.
God bebyggd miljö
Mål 15 beskriver att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god
och hälsosam miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Målet omfattar ett brett område och kan sägas vara något av en sammanfattning av
de övriga målen. Det spänner från att den byggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och att platser och landskap ska värnas och utvecklas till att boende ska ha tillgång till natur- och grönområden, områden för lek, rekreation samt tillgång på solljus, rent vatten och ren luft.
Planområdet omfattar en ny stadsdel som har alla möjligheter att bli en god bebyggd miljö. En väl genomarbetad kvartersstruktur som tar sin utgångspunkt i en
variation av byggnader, stråk och mötesplatser och en utbyggd grönstruktur. Byggande på ett område som ligger i ett attraktivt läge vid vatten och med hanterbara
störningar från vägtrafik är att föredra framför en exploatering på jungfrulig mark
med sämre kommunikationsläge i stadens periferi. Energimässigt vinner alltid det
läget som kan fjärrvärmeförsörjas och som innebär kortare avstånd till arbetsplatser
och stadscentrum samt läget kan också vara lämpligt för passiva energilösningar eller t ex solvärme/solenergifångare.
Sammantaget kan sägas att planen bidrar till att vissa delar av miljökvalitets målet
God bebyggd miljö uppfylls.
Ett rikt växt- och djurliv
Mål 16 beskriver att den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Exploatering av Tullholmsvikens strandkant och grunda strandområden påverkar
biotopen lokalt och kan bland annat medföra en begränsad påverkan på reproduktionsmöjligheterna för faren, abborre och gädda. För de två sista finns många alternativa strandmiljöer, medan det för faren krävs svagt strömmande vatten som Klarälvens mynningseffekter bidrar med och därtill gemensamt med många andra
fiskarter bl.a. gädda och abborre, grunda vegetationsrika bottnar.
Påverkan kan begränsas genom att på andra sidan av Tullholmsviken anordnas en
ersättningsplats som motsvarar kvarvarande strandmiljöer för fiskens lekområden.
Genomförande av detaljplanen bedöms motverka måluppfyllelse av miljömål nr 8
och 16, dock endast i mycket begränsad omfattning.

Landskapsbild/stadsbild konsekvenser
Områdets storskaliga karaktär kommer att förändras till ett blandat område med
stadsmässiga förtecken, dvs. slutna kvarter och gator. Från att vara ett ”förstadsområde” med en trafikled in mot staden kommer området att utgöra en stadsdel som
kompletterar de befintliga och förlänger Karlstads centrumområde söderut. Den
förändrade stadsbilden är positiv för Kanoten m.fl.
Områdets grönstråk kompletteras och förstärks, genom en sammanhängande struktur. Parkytorna på var sida om Inre hamnen (Herrhagen och Kanikenäsbanken) kan
var för sig upplevas större genom den visuella kontakten över vattnet. Dessa ytor
kan bindas samman genom en gång- och cykelbro, som förstärker den upplevelsen.
Utsikten från Packhusgatan kommer att begränsas, men för att bevara utblickar
över vattnet är det viktigt hur byggnaderna placeras i Tullholmsviken. Det allmänna promenadstråket längs stranden har möjlighet att erbjuda en spännande
miljö med kajpromenad och bryggor i vattnet.

Trafikkonsekvenser
Packhusgatan förväntas få en ökning av trafikmängden med 6000 - 7000 f/d när
hela området helt byggs ut då trafikmängden blir totalt ca 19 500 f/d. Stadsdelens
lokala trafikstruktur kommer att ändras och karaktäriseras av lösningar som är
stadslika och i den miljöanpassade trafikens anda, där bilen är tillåten men bara på
”mjuka trafikantslags” villkor. Framkomlighetsfrågan redovisas under Störningar,
hälsa och säkerhet/ framkomlighet och trafiksimulering nedan.

Ekonomiska konsekvenser
Att komplettera en befintlig stadsdel är lönsamt på flera sätt för den kommunala
ekonomin. Infrastruktur finns och förutsättningar för kommunal och kommersiell
service ökar.

Konsekvenser för stadsliv och mötesplatser
En stadsmässig karaktär ska eftersträvas för området. Detta sker bland annat genom
att stor vikt läggs vid utformningen av gator, torg och andra offentliga rum. De offentliga rummen ökar möjligheter att mötas. Rutnätsstaden är ett klassiskt exempel
på en struktur som främjar ett rikt stadsliv. Här placeras byggnader i gatuliv och
entréer vänds ut mot gatan, torget och allmänna platser.

Konsekvenser för mark och natur
Genom att planen tar i anspråk naturmark/strandområde mellan Packhusgatan och
Tullholmsviken blir konsekvenserna för naturmiljön att det öppna landskap som
finns inom planområdet försvinner till förmån för ny bebyggelse. En mindre del av
strandzonen utmed Tullholmsviken kommer i viss utsträckning att bevaras.

Sociala konsekvenser
En förbättring av integrationen mellan olika verksamheter i området, vilket planen
föreslår, har också betydelse för den sociala integrationen. Nya bostäder planeras
på en plats som idag kan upplevas som otrygg kan öka tryggheten. Bättre fysiska
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kopplingar inom och till omgivande stadsdelar ökar det sociala utbytet med övriga
staden och minskar barriärerna. Med ett blandat utbud av bostäder och med arbetsplatser blandat med bostäderna, skapas förutsättningar för människor i olika sociala
situationer att bosätta sig och verka i området. Det kommer att finnas människor i
området under hela dygnet, vilket är positivt för det sociala livet.

Konsekvenser relaterat till de horisontella perspektiven
Trygghet och Jämställdhet
Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i och kring sin bostad eller arbetsplats och 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. Ett område där man har överblick över miljön, där det inte finns
skrymslen, prång och gömställen upplevs ofta också som tryggare än en oöverskådlig miljö.
Planområdets utformning med blandade funktioner som bostäder i olika former,
centrumfunktioner, vård, förskola, park och kontor och möjligheten till lokaler i
bottenvåningarna kommer att leda till att kvarterets offentliga miljöer används under stora delar av dygnet och att det kommer att vara ”levande” under stor del av
dygnet. Detta är en viktig förutsättning för att så många som möjligt ska känna sig
trygga när de rör sig ute. Utformning av allmänna platser och gång- och cykelvägar
ska göras så att överblickbarhet och trygghet, tillsammans med skönhet och trivsel,
blir så stor som möjligt. Närheten till bra gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk leder till att fler befolkningsgrupper kan ta sig från/till och använda området. Trygghet är en mycket viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv.
Barn
Enligt FN:s barnkonvention ska barnens bästa sättas i främsta rummet. Inom planområdet planeras det för ca 700 lägenheter, vilket kommer att kunna medföra ett
tillskott av barn i planområdet. Utmed vattenområdet finns rekreativa grönstråk och
kajpromenad med badmöjligheter.
Centralt i planområdet planeras en allmän park och lekplats i anslutning till den
planerade torgytan med olika lekfaciliteter. En förskola är planerad att uppföras
inom planområdet. Här anordnas även lekmöjligheter för de minsta barnen. Allmänt kan därför sägas att området har mycket goda förutsättningar att bli en bra
livsmiljö för både små och lite större barn.
Folkhälsa
Bostäder nära natur och vatten och med närhet till olika verksamheter och målpunkter för gående och cyklande är positivt ur ett folkhälsoperspektiv.
Handikappolitiska perspektiv
Planen har sannolikt ingen påverkan på förutsättningar för handikappade. Gator,
verksamheter och gc-vägar utformas så att lutningarna inte överstiger vad som betraktas som lämpligt ur ett handikapperspektiv.
Integration och mångfald
Intentionen för planen är att möjliggöra byggande av en mångfunktionell stadsdel
med en blandning av bostäder, verksamheter, service och kontor. Det ska bli en
stad som har plats för alla genom olika boendeformer och upplåtelseformer, vilket
förstärker förutsättningarna för integration och mångfald. Olika upplåtelseformer,
prisnivåer och lägenhetstyper leder till att olika slags människor (ålder, ekonomi,
etnicitet) kan bo i stadsdelen. Detta skapar möjligheter till möten med andra slags
människor än en själv, vilket kan bidra till en ökad acceptans till olikheter.
Miljö
Se avsnittet Miljökonsekvenser ovan.
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Störningar, hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Packhusgatan och Hammaröleden. I
samband med planarbete har bullerproblematiken utretts7. Bullerutredningen har
också tagit hänsyn till befintlig trafikmängd och trafikökning på Hammaröleden
prognosår 2030 respektive framtida trafikökning på Packhusgatan pga. exploatering av planområdet. I utredningen har man också beräknat en framtida reduktion
av trafikmängden på Packhusgatan (ca 40 % av trafikflöden som motsvarar ungefär
dagens trafikmängd). Beräkningsresultaten visar att vägtrafiken på Packhusgatan
och Hammaröleden bidrar till att trafikbuller överskrider riktvärden för nya bostäder (55 dBA, ekvivalent nivå). Eftersom planområdet ligger centralt, med möjlighet för bra kollektivtrafikförsörjning och nära till Centralstationen (blivande resecentrum) samt kommer att bebyggas tätt med stadskaraktär i ordnad kvartersstruktur finns motiv för avsteg från riktlinjernas huvudregel, i enlighet med Boverkets
allmänna råd. Detta innebär att kvarter där bullernivå vid fasad mot gata överstiger
55 dBA ekvivalent nivå ska bostäder ha tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller
ljuddämpad sida (högst 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen och
uteplats ska vara vända mot tyst/ljuddämpad sida, där maximalnivån vid uteplats
inte får överstiga 70 dBA.
Det kan konstateras att bostadsbebyggelse i den föreslagna planen kan utformas så
att gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls. En ljuddämpad sida eller tyst sida
kan uppnås inne på gården, eftersom byggnaderna själva fungerar som bullerskärmar i ett kringbyggt kvarter. Man måste dock studera fasadernas ljudisolering och
uteplatsernas utformning för nya bostäder så att riktvärdena för buller inomhus
uppfylls.

Industribuller
Inför detaljplanarbete för Kv. Kanoten har SWECO utfört en industribullerutredning8 för att klargöra vilka eventuella bullerstörningar från industriverksamhet som
kan uppstå inom området. Förutom t.ex. trafikbuller är det 2 stycken industrier med
bullrande verksamhet som påverkar bullersituationen. Dessa industrier är Pictura
och Konsum Värmland. Bullerberäkningar har utförts för bullersituationen utan
och med bullerreducerande åtgärder.
Beräkning har gjorts för kravperioderna dag, kväll, natt och timmen mellan kl.
06.00 och 07:00 på morgonen, den timmen som är den intensivaste under perioden
natt.
Industribuller från Konsum Värmland
Den planerade bostadsbebyggelsen kan exponeras för bullerstörningar som kommer från in- och utlastning vid lastkajer, kylaggregat på lastbilar som står på området vid lastkajer och fläktar på tak på alla byggnader som ingår i Konsum Värmlands verksamhet.
För att begränsa industribuller och uppfylla bullerkravet föreslår utredningen en
bullerreducerande åtgärd i form av inbyggnad av den östra lastkajen och att inte
tillåta väntande bilar med påslagna kylaggregat parkerade vid den östra delen av
området. Genom de åtgärder som föreslagits kan samtliga krav uppfyllas om ett
medelvärde över samtliga kravperioder används. I några punkter vid den yttre fasaden överskrids värdena med 1 -2 dB.
Industribuller från Pictura
Närmaste förslagna bostadshusen till Picturas verksamhet utsätts för bullerstörningar som alstras av en kompressor vid Picturas norra fasad och fläktar på byggnadens tak och norra fasad (vid lastkajen).
7
8

Trafikbuller av akustiskverkstan AB daterad 2008-09-30 kompletterad 2012-03-26 och reviderad 2013-01-11
Industribullerutredning av SWECO daterad 2012-09-07
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En bulleråtgärd som utredningen förslår är inbyggnad av kompressor och reducering av dominerande fläktar på tak och fasad med 10 – 15 dB. På de befintliga fläktarna kan ljudnivån reduceras med 10 – 15 dB genom kända metoder och att flytta
in kompressorn i byggnaden i ett ljudavskärmat utrymme är fullt möjligt. Genom
de förslagna bulleråtgärderna kan bullernivån sänkas så att kraven uppfylls.
Sammanfattning av industribullerutredning
För att begränsa industribuller och uppfylla bullerkravet har skyddsbestämmelser
och en administrativ bestämmelse införts i planen samt det finns alla möjligheter
att bostadsbebyggelse i den föreslagna planen kan utformas så att gällande riktvärden för extern industribuller uppfylls. Därmed bedöms en acceptabel bullernivå
kunna uppnås i området.

Luftföroreningar från biltrafik
En luftföroreningsberäkning9 har utförts av Ramböll i Malmö. Syftet är att kunna
svara på om planen medför att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids.
Beräkningarna har gjorts för ett scenario där området har byggts ut enligt planförslagets intentioner dvs. en homogen bebyggelse i 7 våningar har tillkommit på båda
sidor om Packhusgatan, vägens utformning, framtida trafikmängd (13 000 och
19 500 f/d), vägens skyltade hastighet (50 km/h) och saltning (inte sandning) som
vinterväghållningslösning samt att korsningarna på Packhusgatan har byggts om
till cirkulationsplatser. Trafikflödet på Packhusgatan, i beräkningspunkten har prognostiserats till 19 500 fordon per dygn varav ca 5 % är tung trafik. Resultatet för
luftsituationen redovisas i form av årsmedelhalt, dygnsmått och timmått och jämförelse mot utvärderingströsklarna (nedre och övre). Analysen har även genomförts
för scenarioåret 2020 och samtliga relevanta underlagsdata som ingår i SIMAIR
modellen bl.a. halter för regional bakgrund och hänsyn till omkringliggande trafikleder dvs. Hammaröleden. Föroreningshalterna har beräknats för en höjd av 2 m
över marken på båda sidor om vägen, vid fasad.
Förutsättningarna i SIMAIR-modellen är att den räknar med att fasaden är oändligt
lång, samt att byggnaderna och gatans utformning har homogen struktur. I verkligheten kommer det dock att finnas mellanrum mellan byggnaderna samt variationer
i byggnadshöjd. Eftersom det inte finns något standardiserat sätt att i modellen
ange andelen mellanrum av den totala fasadlängden, har effekterna av mellanrummens ökade ventilation modellerats genom att hushöjden minskats i modellen på
sjuvåningshusen. I verkligheten motsvarar detta sjuvåningshus med mellanrum.
Fokus i utredningen är jämförelser av halter i förhållande till de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) för respektive luftföroreningsparameter. Analysens huvudsyften är att beskriva den nya bebyggelsen och det tillkommande trafikflödets
påverkan på luftkvaliteten.
Den luftutredningen med hänsynstagande till vinterväghållningslösning ”saltning”
på Packhusgatan visar att halterna inte blir så höga att miljökvalitetsnormerna
överskrids, och att gällande riktvärde för miljökvalitetsnormen klaras, men de s.k.
utvärderingströsklarna överskrids. Detta innebär att kommunen som är väghållare
måste följa upp luftsituationen genom mätningar eller modellberäkningar. Uppföljningskravet gällande luftsituation på Packhusgatan har säkerställts i genomförandebeskrivningen.
Sammanfattningsvis visar beräkningen för grundscenariot 2020 med ett trafikflöde
på 19 500 f/d och en homogen bebyggelse enligt planalternativ på följande:

9

•

Halterna är som högst på den sydvästra sidan.

•

Kvävedioxidhalterna är lägre än gällande miljökvalitetsnorm.

•

Partikelhalterna är högre än den övre utvärderingströskeln för dygnsvärden, men lägre än normen.

PM luftföroreningar av Ramböll - Malmö daterad 2008-10-13 kompletterad 2010-03-29 och reviderad 2012-06-29 och
2013-02-19
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Bensenhalterna är lägre än normen och även lägre än den nedre utvärderingströskeln

När det gäller överskridande av utvärderingströsklar och eftersom kommunen är
väghållare kommer luftsituationen att följas upp ex. genom mätningar.
Med ett reducerat trafikflöde med 40 % på Packhusgatan (se framkomligheten på
Packhusgatan) sjunker alla beräknade luftföroreningar. Minskningen är alltså inte
proportionell, utan är i storleksordningen knappt 20 % jämfört med grundscenariot.
Ur resultathänseende kan man notera att inga normer överskrids.
Beräkningar har också gjorts utifrån en ökad ventilation på Packhusgatan, men med
samma fordonsflöden som i huvudberäkningen (19 500 f/d) och för år 2020.
Simair-modellen har begränsningar i att ta hänsyn till mellanrum mellan byggnadskroppar i och med att den betraktar huskropparna som oändligt långa utan inbördes
mellanrum. För att kunna simulera en ventilationseffekt för husen med sju våningar
har hushöjderna minskats till fem våningar vilket ger en indikation på effekterna.
Resultatet visar att med ökad ventilation minskar halterna med 2 – 5 % jämfört
med grundscenariot på den sydvästra sidan, medan på den nordöstra sidan ökar halterna något. Sammanfattningsvis innebär detta att halterna utjämnas mellan den
nordöstra och sydvästra sidan.

Markföroreningar
En översiktlig markundersökning10 för planområdet har utförts av SWECO, innefattande historik om området samt grundvatten- och markprovtagning (jord och sediment). Denna undersökning har utökats med kompletterande grundvatten- och
markprovtagning (endast jord). En översiktlig bild av föroreningssituationen i jord,
grundvatten och sediment i området har skapats. Enbart stickprover har tagits, vilket innebär en osäkerhet beträffande massor mellan provpunkterna. Komplettering
av rapporten har gjorts där tidigare undersökning inarbetats och sammanställts. Det
har även utförts en analys samt utvärdering av resultaten.
Bedömning av föroreningssituationen
De tydligaste föroreningarna som påträffats är runt provpunkterna i fastigheten Kanoten 4, där halterna av PAH, Pb och Cu överstiger riktvärdena för KM (känslig
markanvändning). AH halten cancerogena PAH (polyaromatiska kolväten) överstiger riktvärdet för känslig markanvändning är vanligt i Karlstad. Detta kan dock
medföra restriktioner alternativt saneringsåtgärd vid byggnationer. Även grundvattenprovet från en punkt visar spår av förorening, då av bensen.
Rekommendationer i den markförorenings utredning
Den miljöteknikiska markundersökningen visar i stort på relativt låga halter föroreningar i området. Vid provtagning har de prover som har indikerat på eventuella
föroreningar skickats in på laboratorieanalys, vilket gör att majoriteten av marken i
området antagligen har en lägre föroreningshalt än analyserade prov. Det är dock
viktigt att komma ihåg att undersökningen är utförd som en stickprovtagning. Det
är långt mellan punkterna, vilket inte ger en heltäckande bild över området. Det
kan finnas områden mellan analyserade prover med såväl högre som lägre halter än
de som nu påträffats.
Det finns föroreningsförekomst i flera av proverna som kan komma att kräva vidare utredning/avgränsning om byggnationer kommer att ske i just det aktuella området. Det är sannolikt kostandseffektivt att upprätta en schaktplan där föroreningsfrågorna beaktas och se till att provtagning utförs i samband med schaktningen. För
att få till stånd ett effektivt arbetsflöde bör schaktplanen diskuteras med tillsynsmyndigheten för att fastställa regler för hur olika föroreningsformer och halter skall
hanteras.

10

Översiktlig markundersökning av SWECO - Karlstad daterad 2008-06-04 reviderad 2010-06-17
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Det kan också noteras att planering bör användas som ett verktyg för att begränsa
kostnader för saneringar genom att använda bottenvåning för verksamhet som är
mindre känsliga.

Transporter av farligt gods
Miljöfarligt gods på Hammaröleden
I söder, i direkt anslutning till planområdet ligger Hammaröleden. Hammaröleden
är rekommenderad transportväg för farligt gods från Strandvägen och österut. Enligt Karlstadsregionens Räddningstjänstsförbund transporteras på Hammaröleden
en del farligt gods, främst i form av brandfarliga vätskor såsom bensin. Mängderna
som transporteras här är av mindre omfattning.
Rekommendationer för åtgärder
För planområdets del är det viktigaste att säkerställa att en större mängd utläckande
brandfarlig vätska från tankbil kan samlas upp i någon form av dike eller liknande.
Risken är annars att vätskemängder rinner ut över en större yta och in bland bebyggelsen där den kan antändas. För att skapa detta dike eller liknande behövs bl.a. ett
visst skyddsavstånd av ca 35-40 meter i form av bebyggelsefritt område från
Hammaröleden.
Gasoltransport på Packhusgatan
Idag körs gasoltransporter via Packhusgatan till Löfbergs Lila. Gasoltransporten
har rejält minskat och sker en gång varannan vecka. Detta pga. att ökat lagringsutrymme i Löfbergs cistern leder till färre gasoltransporter än tidigare. Det är därför
Karlstads räddningstjänst inte räknar Packhusgatan som transportled för miljöfarligt gods
Sannolikheten för en olycka bedöms vara liten pga. att tillåten hastighet på Packhusgatan är begränsad till 50 km/h, och att gatan kommer utformas på ett sätt som
inte bidrar till högre hastighet.

Översvämningsrisker
Karlstads översvämningsprogram
Karlstads kommun har tagit fram ett översvämningsprogram för Klarälven och Vänern vilket antogs av kommunfullmäktige den 2010-08-26 . Programmet lägger
fast hur kommunen ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämningar.
Programmet har lagt fast riktlinjer för planläggning och nytt byggande. Utgångspunkten för riktlinjerna är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att vattenförsörjning, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska kunna ta sig till och
från bostaden. De nya riktlinjerna är att funktionen hos ny bostadsbebyggelse samt
övriga byggnader och infrastruktur ska klara 200-årsnivån i Vänern med en säkerhetsmarginal på 120 cm ” vindmarginal på 70 cm plus klimatmarginal på 50 cm”,
vilket är +46,75 (RH00 Karlstad).

Översvämningsstudie/analys
Området som planen föreslår för bostäder ligger lågt mellan +45,50 meter och +
46,50 meter. Enligt översvämningsprogrammet bör ingen ny bebyggelse samt infrastruktur planeras som inte klarar vattennivån +46,75 meter (samtliga nivåer
anges i höjdsystemet RH00 Karlstad).
Med anledning av risken för framtida påverkan av stigande vattennivåer i Vänern
har en översvämningsstudie för kv. Kanoten m.fl. genomförts11. Syfte med utredningen är att schematiskt redovisa de risker och konsekvenser, som kan uppstå vid
olika scenarier och vid olika förhöjda vattennivåer i Vänern. Översvämningsstudien beskriver översiktligt lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder mot ytöver11
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svämning samt påverkan på spill- och dagvattensystemen inom området. Utredningen har avgränsats till att behandla skydd av byggnader, vägar och avloppssystem.
Utredningen visar på att stora delar av planområdet och angränsande områden
kommer att översvämmas vid dagens 100- årsnivå för Vänern som är +46,2 (RH00
Karlstad). Vid + 46,7 m översvämmas även området nordväst om kvarteret Kanoten. Vid + 47,1 m vattennivå i Vänern översvämmas hela området med undantag
för högt liggande vägar som Hagaleden och Hammaröleden. Vid höga vattennivåer
kan vatten tränga in i området via dagvattenutlopp och bräddavlopp på spillvattensystemet, vilket kan orsaka överbelastning av båda dessa system. Även försörjningssystem för energi och vatten kommer att påverkas av höga vattennivåer i Vänern.
För inströmningsskydd mot planområdet föreslår översvämningsanalysen två alternativa lösningar: den ena är lokala skyddsåtgärder inom kv. Kanoten, Barkassen
m.fl. och den andra är avskärmning av området med ny slusslucka vid Våghusbron.
Alternativ 1: Landskapsanpassade inströmningsskydd
Lokala skyddsåtgärder, som benämns alternativ 1 i översvämningsutredning utgörs
i huvudsak av landskapsanpassade inströmningsskydd utmed vattenområdet i Inre
hamnen och Pråmkanalen.
I samband med planarbetet har stabilitetsförhållanden utretts för marken utmed Inre
hamnen där planeras översvämningsskyddet anläggas. Enligt utförda stabilitetsberäkningar uppfylls inte erforderliga säkerhetsfaktorer utan att förstärkningsåtgärder
utförs dvs. att stabilitetsförhållandena där ligger under säkerhetsfaktorer. Det är
därför det som benämns alternativ 1 i översvämningsutredningen utmed vattenområdet i Inre hamn har utgått som översvämningsskydd.
Alternativ 2 - Avskärmning av Inre hamnen och Pråmkanalen
Avskärmning av Inre hamnen och Pråmkanalen, som benämns som alternativ 2 i
översvämningsutredningen kan möjliggöras genom att stänga av Inre hamnen vid
extremt höga vattennivåer. En ny slussport/sättare föreslås anläggas i anslutning till
Våghusbron vid Hammaröleden. Dessutom bör befintliga slussportar (Hagaslussen)
vid Hagabron i Pråmkanalen rustas upp och nivåanpassas för att klara en hög flödesbelastning från Klarälven. Dagvattnet som avleds till Pråmkanalen och Inre
hamnen vid regn måste vid genomförande av det alternativet pumpas ut i Vänern
vid extremt höga nivåer (dvs. då slussporten är stängd). Detta kan ske genom anläggande av en ny dagvattenpumpstation i anslutning till Våghusbron.
Inför utställning har översvämningsskyddet (alternativ 2- sluss/sättara) undersökt
ytterligare, där relativt detaljerade konsekvenser framgår bl.a. inläckage12 vid
Packhusgatan och vid Hammaröleden. Detta har resulterat i att den planerade dagvattenpumpstationen skall dimensioneras med hänsynstagande till markens genomsläpplighet och hamnbassängens storlek som är ett stort magasin för ett stort avrinningsområde för ca 80 hektar.
Detta innebär att den avsedda pumpstationen för översvämningar (E3) skall dimensioneras för totalt 600 l/s (500 l/s för hela avrinningsområdet plus 100 l/s för
inläckaget vid/under Hammaröleden och Packhusgatan).
Vid genomförande av inströmningsskydd mot Tullholmsviken och skyddsalternativ
2 mot Inre hamnen skyddas ett betydligt större område runt Inre hamn, dvs. även
inkluderat områdena öster och nordost om planområdet (Kv. Vågmästaren m.fl.)

12
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Generella åtgärder för att minska konsekvenserna vid översvämning
Placering av känsliga installationer
Vattenkänsliga anordningar för mediaförsörjning säkras genom skyddsanordningar
eller höjning. Anläggningar och anordningar som byggs för vattenskydd konstrueras för att uppnå en teknisk livslängd på minst 100 år.
Beredskap
Det är lämpligt att en krishanteringsorganisation fattar beslut om när åtgärder,
såsom att ev. stänga av inloppet till Inre hamnen samt sätta upp tillfälliga kompletterande skydd skall påbörjas. Krishanteringsorganisationen bör även svara för upprättande av evakueringsplanering och om/när en sådan måste verkställas. Framkomlighet för omsorgsverksamhet och evakuering måste säkerställas.
Sammanfattning och förslag till översvämningsskyddsåtgärd
Sammanfattningsvis förslås att lokala skyddsåtgärder, som benämns alternativ 1 i
översvämningsutredning utmed vattenområdet i Inre hamn utgår som översvämningsskydd. Detta är pga. att markens stabilitetsförhållanden ligger under säkerhetsfaktorerna.
Det är därför det som benämns alternativ 2 ”sättare/slussport” vid Våghusbron föreslås väljas. De främsta argumenten för detta alternativ är ekonomiska fördelar,
fullständigt genomförbart, säkerställande av vattennivån inom områdena som ansluter till Inre Hamnen och Pråmkanalen, mindre intrång i landskapsbilden och
mindre störningar på VA-system och infrastruktur. Dessutom innebär alternativet
ett betydligt mindre ingrepp i stadsmiljön under genomförandet
I kombination med sluss/sättare skall planområdet översvämningsskyddas mot
Tullholmsviken i första hand genom Packhusgatan som ligger på +46.50 och därefter genom en upphöjning av befintlig gc-väg utmed Packhusgatan med ca 25 -30
cm. För vattnet som kan komma från Mariebergsviken och Viken stoppas genom
semipermanenta lösningar vid Tullhusgatan och norra änden av Packhusgatan.
Planområdet måste skyddas mot vatten som kan komma från Mariebergsviken och
rinna in bakvägen genom Viken. Dessutom kan vattnet ta sig via befintliga passager som ligger under Hammaröleden respektive Packhusgatan. De två passagerna
som ligger under Hammaröleden respektive Packhusgatan skall förses med permanenta eller semipermanenta översvämningsskydd.
Vid översvämningssituation med en stängd slussport och vägtunnel skall en tillfällig angöring till Kanikenäsholmen från Hammaröleden, i höjd med Café August
anordnas.

Geoteknik och stabilitet
I samband med planarbetet har en geoteknisk undersökning13 genomförts av
SWECO. Undersökningen har syftat till att översiktligt klarlägga jordlager- och
grundvattenförhållanden inom aktuellt område samt utreda stabilitetsförhållandena
och därmed ge de geotekniska förutsättningarna för det fortsatta detaljplanearbetet.
Undersökningen har även kompletterats med stabilitetsberäkningar inom det aktuella område14 i enlighet med IEG Rapport 6:2008 (Tillämpningsdokument, Slänter
och bankar)
Grundläggning - generellt
Strandpromenaden och planerade byggnader inom huvuddelen av området erfordrar djupgrundläggning med spets- och/eller mantelburna pålar för ett sättningsfritt
utförande. Inom delar av området med ringa lermäktighet bedöms mindre byggnader kunna grundläggas ytligt.

13
14
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Stabilitetsförhållande
Stabilitetsförhållandena har analyserats och bestämts i enlighet med IEG rapport
6:2008 (Tillämpningsdokument, Slänter och bankar) 15. Beräkningarna har utförts
med partialkoefficientmetoden enligt nu gällande praxis, motsvarande en detaljerad
stabilitetsutredning.
Delområdet Inre hamnen (mellan Packhusgatan och Inre hamnen)
Stabilitetsanalyser har för delområdet längs Inre hamnen utförts i tre sektioner.
Dimensionerande portryck har ansatts som hydrostatiskt från en grundvattenyta i
nära anslutning till markytan. Utförda stabilitetsanalyser för de planerade förhållandena visar på att säkerhetsfaktorer mot brott (FEN) inte uppfyller kraven enligt
IEG rapport 6:2008 utan förstärkningsåtgärd exempelvis tryckbank. I samtliga
sektioner har därför en översiktlig dimensionering av förstärkningsåtgärd utförts
med tryckbank inom vattenområdet i Inre hamnen. Tryckbanken skall erosionsskyddas.
Delområdet Tullholmsviken (mellan Packhusgatan och Tullholmsviken)
Stabilitetsanalyser har för delområdet utförts i två sektioner. Dimensionerande
portryck har ansatts som hydrostatiskt från en grundvattenyta i nära anslutning till
markytan. Utförda stabilitetsanalyser för benfintliga och de planerade förhållandena (med restriktioner) visar på att säkerhetsfaktorer mot brott (FEN) uppfyller
kraven enligt IEG rapport 6:2008 (Tillämpningsdokument, Slänter och bankar).
En förutsättning för att uppnå tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott inom
delområdet är att en eventuell markuppfyllnad som kan ske i samband med exploateringen ska utformas som en tryckbank och att strandpromenaden dras in mellan
de framtida byggnaderna. Strandpromenaden erfordrar djupgrundläggning med
spets- och/eller mantelburna pålar och den nya strandlinjen skall erosionsskyddas
längs hela sträckan.
Sammanfattning
Enligt utförda stabilitetsanalyser enligt IEG Rapport 6:2008 erfordras förstärkningsåtgärder för slänten mot Inre hamnen och att en eventuell markuppfyllnad i
anslutning till Tullholmsviken modifieras. Lämpliga förstärkningsåtgärder i Inre
hamnen bedöms vara tryckbank alternativt i kombination med lättfyllning och/eller
avschaktning. För området längs Tullholmsviken gällare att en eventuell markuppfyllnad som utförs i samband med exploatering ska utformas som tryckbank.
Området kommer att projekteras och byggas ut i etapper. Kompletterande geoteknisk undersökning erfordras i detaljprojekteringsskedet för att erhålla ett bättre underlag för dimensionering av grundläggning och eventuella förstärkningsarbeten
för att förbättra säkerheten mot stabilitetsbrott. Den erforderliga kompletteringen
ska beakta aktuella laster för respektive delområde enligt IEG rapport 6:2008 (Tilllämpningsdokument, Slänter och bankar). I detaljprojekteringsskedet ska stabiliteten kontrolleras för byggskedet samt förstärkningsåtgärd med beaktande av aktuella laster för respektive delområde ska dimensioneras för slutlig utformning. Förstärkningsåtgärder och erosionsskydd ska vidtas för större område än en viss etapp
vid etappvis utbyggnad. Projektering ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig.

Genomsläpplighet/inläckage från Vänern
Eftersom planförslaget fokuserar på sättare/sluss vid Hammaröleden som ett översvämningsskydd har inläckaget från Tullholmsviken och via vägbanken vid Hammaröleden utretts. Inläckaget har bedömts utifrån antagna parametrar bl.a. skillnad
i vattennivå i Tullholmsviken respektive Vänern +46.75 och Inre Hamn +45.00,
bredd på marken, längden på strandlinjen, mäktighet på vattenförande jordlager
och jordlagrens genomsläpplighet. De utförda simuleringarna visar att inläckaget,
med antagna nivåer och fördelning för parametrarna, med 95 % sannolikhet inte
kommer att överstiga 50 l/s från Tullholmsviken/via Packhusgatan och 50 l/s via
15
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vägbanken vid Hammaröleden. Tätning av marken nära (i förlängningen av) avstängningsporten kan komma att påverka (minska) inläckaget markant.
Totalt kommer således tillflödet till Inre hamnen, med 95 % säkerhet, maximalt
öka med 20 % från 500 l/s till 600 l/s, dvs. 100. Detta innebär att den avsedda dagvattenpumpstationen för översvämningar skall dimensioneras för totalt 600 l/s (500
l/s för hela avrinningsområdet för dimensioneringen 50-årsregn plus 100 l/s för inläckaget vid Hammaröleden och Packhusgatan).

Framkomlighet och trafiksimulering
Planeringen av planområdet innehåller även förändringar av infrastrukturen i området och det är främst Packhusgatan som berörs av förändringarna. Packhusgatan
har redan idag ett högt trafikflöde och en analys av den framtida trafiksituationen
med infrastrukturförändringarna och det förväntade trafikflödestillskottet från Kanoten och bebyggelsen vid Tullholmsviken har gjorts som underlag för den fortsatta planeringen av området 16.
Avsikten med analysen är att belysa hur trafiktillskottet tillsammans med infrastrukturförändringarna enligt planförslaget påverkar trafiksituationen längs Packhusgatan. Trafiktillskottet är beräknat utifrån den planerade yta för bostäder (ca
700 bostäder) och verksamheter i huvudsak kontor (ca 90 000 kvm BTA) i kombination med uppgifter från resvaneundersökningen som genomfördes av Karlstads
kommun 2004. Utredningen har studerat framkomligheten på gatan med tre olika
scenarier (dagens trafik, lite högre än dagens trafik och trafikmängden när hela området byggs fullt ut).
Utredningen visar att restid på Packhusgatan under maxtimme i nuläget är 60 sekunder och när området byggts fullt ut enligt planförslaget ökar det till ca 120 sekunder.
I tabell nedan redovisas medelrestiden under maxtimmen på Packhusgatans med tre
olika scenarier/trafikmängd.
Dagsläget
Hela Packhusgatan

Scenario 12 000
fordon per dygn

Ca 60 s

Ca 90 s

Scenario 19 500
fordon per dygn

Ca 120 s

Medelrestider i sekunder under maxtimmen på Packhusgatan

För att trafiksituationen ska fungera på ett tillfredställande sätt förutsätter detta att
en del åtgärder måste göras, t ex. att Packhusgatans norrgående fil, på avsnittet
mellan Lagergrens gata och Tullhusgatan breddas till två körfält. En annan åtgärd
som i samband med trafikplan för Karlstads kommun och denna plan har tagits upp
är ny förbindelse i Ullebergsledens förlängning med en ny bro över västra älvgrenen och en vidare koppling mot Hammaröleden. Denna åtgärd förväntas kunna avlasta Packhusgatans trafikmängd med upp mot 40 %.av trafikmängden. Detta
skulle i princip motsvara dagens trafiksituation.
Man ska dock notera att framkomligheten och restiden på Packhusgatan har undersökts under maxtimme, när Packhusgatan är mest belastad. Övrig tid över dygnet
förväntas tillgängligheten vara högre och köerna därmed kortare.
Diskussion angående trafiksituationen
Förutsatt att de åtgärder som beskrivs ovan vidtas, dvs. två körfält ”raktframkörande”på Packhusgatan mellan Lagergrens gata och Tullhusgatan, bör trafiksituationen på Packhusgatan kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. En omprogrammering av signalen vid Packhusgatan – Tullhusgatan skulle också kunna förbättra
situationen och minska köerna på Packhusgatan. Man kan dock förvänta sig betydligt längre restid under maxtimmen. Eftersom Packhusgatan idag är en viktig infartsled mot centrala Karlstad, inte minst för trafik från Hammarö, måste man planera med ett perspektiv som ser till hela Karlstads trafiksystem.

16
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Enligt en analys som genomförts för trafiksystem i Karlstads tätort kan ca 40 % av
dagens trafik längs Packhusgatan avlastas genom alternativa färdvägar längre västerut. Detta skulle motsvara en knapp tredjedel av den totala trafiken då all planerad exploatering längs Packhusgatan är genomförd. Om man i framtiden skapar
förbindelser längre västerut uppskattas den framtida trafikmängden ungefär motsvara dagens trafikmängd på Packhusgatan.

Förutsättningar för planens genomförande
Bakgrund till planen
Många regionstäder arbetar idag intensivt med stadsutveckling i centrums närområden. Arbetena omfattar ofta de områden som efter en lång tid med industriell
markanvändning ”blivit över” när industrin bytt skepnad från ren tillverkning till
ett större tjänsteinnehåll. Nya intressanta stadsdelar skapas som en viktig pusselbit i
konkurrensen mellan städerna om bl.a. arbetsplatser och arbetskraft.
Genom att utveckla redan exploaterade områden som kvarteret Kanoten m.fl., kan
staden växa inom sina gränser. Den traditionella staden skiljer sig från förorterna
genom sin funktionsblandning. I Kv. Kanoten m.fl. arbetar idag ca 2000 personer
och området behöver i första hand kompletteras med bostäder och service.

Planarbete och planprogram för Kv. Kanoten m.fl.
I samband med planarbetet inför detaljplaneprocessen har ett planprogram för det
aktuella området upprättats som godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2010-01-29.
Programarbetet var första steget i detaljplanprocessen och angav utgångspunkterna
för planläggningen och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål.

Areal
Planområdet omfattar ca 12 ha mark och ca 2 ha vatten.

Orienteringskarta med planområdet markerat

Plandata
Planändringen omfattar hela kvarteret Kanoten (som består av fastigheterna Kanoten 1, 2, 4, 5, 9 och 10), fastigheterna Barkassen 7, 9, 11, en del av 13 och 15, en
del av Tullholmssågen 4, en del av fastigheten Viken 2:1 och hela Packhusgatan.
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Översiktskarta som illustrerar planområdet och plandata

Angränsande områden
Planområdet avgränsas av Hammaröleden och Varvet (Kanikenäsholmen) i söder,
Tullholmsviken i väster, kvarteren Pinassen och Tullholmssågen i norr samt hamninloppet och Inre hamn i öster. På andra sidan vattnet mot öster finns Tyggårdsviken, Herrhagen och kv. Vågmästaren.

Angränsande områden i förhållande till planområdet

Markägande
Fastigheterna Kanoten 1 ägs av Hemfosa Fastigheter AB, Kanoten 2 av Skanska
AB, Kanoten 4 av Pictura AB, Kanoten 5 av Lagergrensgatan AB, Kanoten 9 och
10 samt Barkassen 7 av Klövern AB, Barkassen 11 och 13 av Helmia fastigheter
AB, Barkassen 9 av Tullholmsviken fastigheter AB, Barkassen 15 av IHF Bostad
Barkassen 15, Tullholmssågen 4 av Konsum Värmland AB och Viken 2:1 av Karlstads kommun.
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Markanvändning
Befintlig markanvändning inom planområdet är kontor, lagerverksamhet, bilhandel
och parkering i form av markparkering och p-hus medan resterande delen är natur
eller parkmark. I sydvästra hörnet av planområdet driver Karlstads Paddlarklubb
sin verksamhet. Total innehåller planområdet ca 2000 arbetsplaster med ca 1400 pplatser.

Mark och växtlighet
Mark
Planområdet är i huvudsak plant med marknivåer kring ca +46.00 och +46.50.
(Karlstads lokala nät RH00) I grönområdet närmast Tullholmsviken ligger marknivåerna mellan ca +45.00 och +46.00. I huvudsak utgörs området av utfylld mark
förutom den södra delen som gränsar mot Hammaröleden (väg 236).
Grönytor
Inom området finns ingen opåverkad natur. Vegetationen består av klippt gräs
längs strandkanterna, en allé längs Kanikenäsbanken (framför allt lindar), grupper
av träd längs Packhusgatan (sälg, pil och björk). Vid planområdets södra del finns
en grupp av relativt unga ekar (4-5 st.). Dessa ekar bör tas tillvara, antingen genom
att bevaras på plats eller återplanteras inom området.
Planområdet omfattar också strandområdet mellan Packhusgatan och Tullholmsviken vilket tas i anspråk för ny bebyggelse. Även delar av vattenområdet i Tullholmsviken i anslutning till strandkanten kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Tullholmsvikens norra delar är relativt grunda. I strandkanten växer bland annat
vass. Grunda vegetationsrika vikar utgör gynnsamma lek- och yngelområden för
många fiskarter, däribland gädda och abborre.

Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet är spridd och består i huvudsak av solitära kontorsbyggnader som uppfördes i mitten av 1980-talet. Den präglas av storskaliga
byggnader i 3- 4 våningar samt byggnader avsedda för industri- och lagerverksamhet. Under 2000-talet, i den norra delen i direkt anslutning till planområdet, har nya
byggnader för bostäder och verksamheter tillkommit.

Gator och trafik
Gatunät
Packhusgatan är en bred gata som delar planområdet i två olika delar- kvarteren
Kanoten och Barkassen i öster och en del av Viken 2:1 (strandområdet vid Tullholmsviken) i väster. Planområdet nås från söder via Hammaröleden och från norr
via Sjömansgatan/Tullhusgatan, båda länkar i det övergripande trafiknätet. I dagens
trafiknät fungerar Packhusgatan - Sjömansgatan som förbindelselänk mellan E18
och stadens södra/sydöstra områden och Hammarö, vilket innebär genomfartstrafik. Trafikmängden på Packhusgatan uppskattas idag till ca 11 000 f/d (fordon per
dygn).
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Planområdet i förhållande till befintligt trafiknät

In- och utfart
Det aktuella området har utfarter till Packhusgatan via Lagergrens gata i öster och
via Timmergatan och Kanikenäset i väster. Tillfartsväg till Varvet (Kanikenäsholmen) sker via Kanikenäsbanken genom en port under Hammaröleden.

Gång- och cykelväg
Genom planområdet löper två viktiga gång- och cykelstråk, ett stråk längs hamninloppet mellan Karlstads centrum och Varvet (Kanikenäsholmen) och det andra
stråket som kopplar samman Karlstad med Hammaröleden mot Hammarö kommun, dessutom går och cyklar många genom planområdet i både öst-västlig och
nord-sydlig riktning längs Lagergrens gata respektive Gustav Lovéns gata. Stråken
kopplas samman i den södra delen via en vägport under Packhusgatan. Gång- och
cykelstråket från planområdet kopplas till stadskärnan genom en järnvägsundergång vid centralstationen och även en port vid Löfbergs kafferosteri.

Gång- och cykelnätet i förhållande till planområdet
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Landskapsbild/stadsbild
Området består av storskalig bebyggelse och stora öppna asfaltytor för bilparkering. Längs Kanikenäsbanken, i planområdets östra del, löper ett gång- och cykelstråk längs vattnet, som är kantat med träd. Intill Packhusgatan, i områdets västra
del, breder en gräsmatta ut sig ner mot vattnet. Även här finns ett gång- och cykelstråk längs stranden.

Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras av Värmlandstrafik Karlstad - Skoghall (busslinje 900, 901,
och 903). På Tullhusgatan, direkt norr om planområdet trafikeras också busslinje 7.
Tätheten för busslinje 7 Centrum - Orrholmen är tre gånger per timme och varje
halvtimme under helger och nätter.
På andra sidan av Inre hamnen vid Strandvägen, cirka 300 meter från planområdet,
finns en busshållplats. Här går dagtid buss nr 8 Sjöstad – Centrum två gångar per
timme och varje halvtimme under helger och nätter. Förutsättning för att denna
busshållplats ska kunna utnyttjas för planområdets behov är att en ny gångbro
byggs över hamninloppet. Byggrätt för en sådan bro finns i detaljplanen för kvarteret Vågmästaren.

Tidigare ställningstagande
ÖP 06
I den tidigare kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 06, för Karlstads kommun,
har det aktuella området utpekats som ett av de viktiga områdena för fortsatt detaljplanearbete och utredningsarbete. Mot bakgrund av detta har särskilda studier
och utredningar gjorts, bland annat i det här planen (planutredning, trafikanalys,
bullerstörning, luftkvalitet mm). Detaljplanen för Kv. kanoten m.fl. är således förenlig med ÖP06.
ÖP 12
Projektet finns särskilt omnämnt i Karlstads kommuns gällande översiktsplan,
ÖP12 som stadsutvecklingsområde för bostadsbyggande inom Inre hamn. En förtätning med bostäder i centrala lägen på tidigare använd mark innebär ett effektivt
nyttjande av staden och dess system, vilket även generellt sett är förenligt med intentionerna för stadens utveckling i ÖP12.
Gällande detaljplaner
För planområdet gäller fyra olika detaljplaner. Hela kvarteret Kanoten hamnar i detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Akt nr 1780K-20-1987, som vann laga
kraft den 20 april 1987. Den delen av området är i gällande plan benämnt som kontor, handel, parkering och serveringsändamål medan södra delen är naturmark och
vattenområde med bryggor och dyl.
För ett litet område i den östra delen av kv. Tullholmssågen gäller detaljplan för
Tullholmssågen m.fl. akt nr 1780K-21-P2004/06 som fastställdes 2004-01-19. Detaljplanen anger exploateringar för industri, kontor och restaurang. I södra hörnet
längs Tullholmsviken och en del i norr berörs detaljplan för Viken och Herrhagen
akt nr 1780K-60/1974 som vann laga kraft den 26 augusti 1974. Den berörda delen
anger industri, natur och marint ändamål. För norra hörnet, utmed Inre hamn gäller
detaljplan för del av kv. Barkassen akt nr 1780K-21- P2000-08 som vann laga kraft
den 17 april 2000. Denna del är utlagd som kontor och industri.

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl.

Planbeskrivning

35

Illustrationsbild visar gällande detaljplaner

Program för Inre Hamnen
Planområdet ingår i ett övergripande program för Inre Hamnen, vilket godkändes
av byggnadsnämnden i december 2003.

Framtida markanvändning inom Inre hamn enligt planprogram för Inre hamn
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Beslut om planläggning
Den 22 mars 2006 gav Byggnadsnämnden i uppdrag till dåvarande Stadsplaneringsförvaltningen att ändra del av befintliga detaljplanen för kv. Kanoten 1, 2, 4,
5, 7 och 9 samt en del av kv. Viken 2.1 Planarbetet har påbörjats 2008/2009 med
ett planprogram för det aktuella området vilket godkändes av Stadsbyggnadsnämnden den 28 januari 2010. Detta planprogram ligger till grund för planarbetet.
Strandskydd
Strandskyddet inom planområdet är upphävt genom tidigare (ännu gällande) planer. Strandskyddet återinträder när dessa planer ersätts med ny detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden kommer att ansöka om upphävande av strandskyddet.
Bostadsförsörjningsprogram
Planen finns med i Karlstads kommuns bostadsförsörjningsprogram som möjlig
bostadsproduktion för perioden 2007-2011.
Natur 2000 och Naturvårdsprogram
Området berörs inte av Natura 2000-område. Området är inte heller utpekat i
kommunens naturvårdsprogram.17
Karlstad livskvalitet 100 000
Omvandlingen av kv. Kanoten m.fl. är helt i linje med kommunens vision ”Karlstad livskvalitet 100 000”. Fler bostäder och arbetsplatser i attraktivt läge kommer
att byggas, vilket möjliggör befolkningstillväxt och ökad attraktivitet för Karlstad.
Riksintresse
Vänern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 2§ Miljöbalken - områden där turismens och friluftslivets intressen
särskilt skall beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Området omfattar inom Karlstads kommun hela Vänerstranden. Gränsen för riksintresset går huvudsakligen i E18:s sträckning. Riksintressen
enligt 4 kap utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Ett mindre område i planområdets västra del omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ MB (Klarälvens nedre lopp). Planförslaget berör även riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 5§ MB (Tullholmsviken som en del
av Vänern).
Söder om planområdet passerar Hammaröleden (riksväg 236) som är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Karlstads hamn är av
riksintresse för sjöfart, men detta torde inte gälla Inre hamnen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I dag finns allmänna ledningar för vatten- spillvatten- och dagvatten inom området.
Ledningarna finns i del av Packhusgatan och Kanikenäsbanken samt i hela Lagergrens gata. Allmänna ledningar och en pumpstation för spillvatten finns i kvarteret
Kanoten. Ledningar i södra delen av Lagergrens gata är omlagda på grund av
marksättningar.

Dagvatten
Dagvattenledningar inom området är dimensionerade för 2-års regn. Ledningarna
avleds till Mariebergsviken, Inre hamnen och inloppet till Inre hamnen. Vid utbyggnad skall dagvatten dimensioneras för 10-årsregn plus 20 % av detta mängd
vid dimensionering av dagvattensystem vilket ungefär motsvarar 20- årsregn. Detta
innebär att befintliga ledningar måste läggs om.
17

Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. Fastställt av kommunfullmäktige 1995-11-16
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El och Tele
El och teleledningar finns utbyggda inom området men behöver kompletteras.
Vissa kablar måste eventuellt flyttas eller skyddas med ledningsrätt.

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt inom området och området skall även fortsättningsvis
fjärrvärmeförsörjas.

Planen har handlagts på Stadsbyggnadsförvaltningen av stadsbyggnadsarkitekt
Ossman Sharif.
Karlstad 2013-04-17

