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Bakgrund och syfte  
Inledning 
Många regionstäder arbetar idag intensivt med stadsutveckling i centrums närom-
råden. 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.  

Karlstads kommun arbetar med ett förnyelseprojekt i stadsmiljö i Inre hamnområ-
det. Stadsdelen planeras bli mångfunktionell, dvs. innehålla både verksamheter, 
service och bostäder. Målet är att ta tillvara områdets speciella kvaliteter, bl.a. dess 
närhet till Karlstads centrum och bebyggelsens kontakt med vatten.  

 
                                                           Orienteringskarta med programområdet markerat 

 

Planprogrammet 
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en detaljplan som 
ett första steg i detaljplaneprocessen. Det skall ange utgångspunkterna för plan-
läggningen och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål. Ett pro-
gram ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL) upprättas för alla detaljplaner där det 
inte är uppenbart onödigt. 

Programmet görs för att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas 
med olika berördas erfarenheter och synpunkter. Avsikten med programmet är ock-
så att förbättra möjligheten till insyn och påverkan innan kommunens ställningsta-
ganden blir låsta och alltför stora investeringar har gjorts. Ett program för detalj-
plan ska samrådas enligt samma principer som själva detaljplanen.  

Detta program behandlar strukturella och principiella frågor, som t ex vilken mark-
användning som planeras för området, med fokus på bebyggelse, gång- och cykel-
stråk, gatunät och kvartersutformning, och om det finns områden som ej bör be-
byggas. Programhandlingarna skall även redovisa vilka konsekvenser som uppstår 
om projektet realiseras. Med planprogrammet som stöd ska sedan detaljplan utar-
betas. 
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En sammanfattning av syftet med planprogrammet är 

• att utreda lämplig markanvändning 
• att utreda hur området kan bebyggas 
• att utreda hur området kan knytas ihop med övriga stadsdelar 
• att utreda övergripande vägnät samt gång- och cykelvägar 
• att belysa åtgärder och utformning som bidrar till att skapa ett långsiktigt 

hållbart samhälle 
• att beskriva förutsättningar för kommande planering av området och nya 

detaljplaner 
• att göra en första avvägning mellan olika intressen 
• att i ett tidigt skede få in kunskap och sypunkter från allmänhet och sak-

ägare 

Programområdet 
Programområdet ligger i stadsdelen Vikens sydöstra del, norr om Hammaröleden, 
och ca 500 meter sydost om Karlstad centrum. Arealen uppgår till ca 9 ha. 

Området består till stora delar av mark som skapats genom utfyllnader i Tyggårds-
viken och Tullholmsviken, först i mitten av 1800-talet när Inre hamnen anlades ge-
nom att Kanikenäsbanken anlades för att avgränsa hamninloppet från Tullholmsvi-
ken, och sedan på 1960-talet när stora utfyllnader gjordes i Tullholmsviken. 

Kopplingen till Karlstads centrum sker främst via Packhusgatan och Tullhusgatan 
genom en port under järnvägen vid Löfbergs kafferosteri. För gång- och cykeltrafik 
finns en järnvägsundergång vid centralstationen. I planerna för ett resecentrum vid 
centralstationen ingår också en gång- och cykeltunnel mellan Västra Torggatan och 
Stadsträdgården, som skulle knyta Inre hamn närmare till centrum. 

 

 
 En flygbild från 2007som visar programområdet i förhållande till andra delar av Karlstad  
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                                                    En flygbild från 1959 med programområdet markerat 

 
                                                      En flygbild från 2008 med programområdet markerat 
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Förutsättningar för programmet 
Programdata 
Planprogrammet omfattar hela kvarteret Kanoten (som består av fastigheterna Ka-
noten 1, 2, 4, 5, 9 och 10), fastigheterna Barkassen 7, 9, 11, en del av 13 och 15, 
Tullholmssågen 4, en del av fastigheten Viken 2:1 och hela Packhusgatan. 

 
                                                     Översiktskarta som illustrerar programområdet och programdata 

Angränsande områden 
Programområdet avgränsas av Hammaröleden och Varvet (Kanikenäsholmen) i sö-
der, Tullholmsviken i väster, kvarteren Pinassen och Tullholmssågen i norr samt 
hamninloppet och Inre hamn i öster. På andra sidan vattnet mot öster finns Tyg-
gårdsviken, Herrhagen och kv. Vågmästaren. 

 
                                                                             Angränsande områden i förhållande till programområdet 
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Markägande 
Fastigheterna Kanoten 1 ägs av Karolinen 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, Tullholmssågen av Konsum 
Värmland AB och Viken 2:1 och Barkassen 15 av Karlstads kommun.  

Tidigare ställningstagande 
Gällande detaljplaner  
För programområdet 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 utlagt som 
kontor, handel, parkering och serveringsändamål medan södra delen är natur mark 
och vattenområde med bryggor 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. De-
taljplanen 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 van laga kraft den 26 augusti 1974. Den berörda delen 
anger för 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 van laga 
kraft den 17 april 2000. Denna del är utlagt som kontor och industri. 

 
                                                                 Illustrationsbild visar gällande detaljplaner    
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ÖP 06 
I den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 06, för Karlstads kommun, har det ak-
tuella området utpekats som ett av de viktiga områdena för fortsatt detaljplanearbe-
te och utredningsarbete. Mot bakgrund av detta har särskilda studier och utredning-
ar gjorts, bland annat i det här planprogrammet (planutredning, trafikanalys, bul-
lerstörning, luftkvalitet mm). 

Program  
Programområdet ingår i ett övergripande program för Inre Hamnen, vilket godkän-
des av byggnadsnämnden i december 20031. 

Strandskydd 
Strandskyddet inom planområdet är upphävt genom tidigare (ännu gällande) pla-
ner. Strandskyddet återinträder när dessa planer ersätts med ny detaljplan. Frågan 
om strandskydd ska därför behandlas i samband med detaljplanläggningen. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Programområdet finns med i Karlstads kommuns bostadsförsörjningsprogram som 
möjlig bostadsproduktion för perioden 2007-2011. 

Natur 2000 och Naturvårdsprogram 
Programområdet berörs inte av Natura 2000-område. Området är inte heller utpekat 
i kommunens naturvårdsprogram.2 

Karlstad livskvalitet 100 000 
Omvandlingen av kv. Kanoten m.fl. är helt i linje med kommunens vision ”Karl-
stad livskvalitet 100 000”. Fler bostäder och arbetsplatser i attraktivt läge kommer 
att byggas, vilket möjliggör befolkningstillväxt och ökad attraktivitet för Karlstad. 

Beslut om planläggning 
Den 22 mars 2006 gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag till Stadsbyggnadsför-
valtningen att ändra del av befintliga detaljplanen för kv. Kanoten 1, 2, 4, 5, 7 och 
9 samt en del av kv. Viken 2.1 

Riksintresse 
Vänern med öar och strandområden omfattas av särskilda hushållningsbestämmel-
ser 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 na-
tur- och kulturvärden. Området omfattar inom Karlstads kommun hela Vänerstran-
den. Gränsen för riksintresset går huvudsakligen i E18:s sträckning. Riksintressen 
enligt 4 kap utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lo-
kala näringslivet. Ett mindre område i planområdets västra del omfattas av riksin-
tresse 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 riksintres-
se för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Karlstads hamn är av riksin-
tresse för sjöfart, men detta torde inte gälla Inre hamnen.  

                                                 
1 Program för Inre Hamn- Stadsbyggnadskontoret - Karlstads kommun - november 2003 
2 Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. Fastställt av kommunfullmäktige 1995-11-16 
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Genomförda utredningar 
I samband med planprogrammet genomfördes ett antal utredningar för att pröva 
områdets lämplighet för utbyggnad av ny multifunktionell stadsdel med en ny 
stadsgata . Programförslaget grundas på:  

• Planutredning – Idéer för utveckling av Kv. Kanoten m.fl. av ABAKO ar-
kitektkontor AB daterad den 2008-08-21   

• Trafikanalys– PM trafikanalys koncept 1 av Ramböll daterad 2008-09-09  

• Trafikbuller – Bullerutredning av Akustikverkstan AB daterad 2008-09-30 
kompletterad den 2009-08-20 

• Luftkvalitet – PM luftföroreningar av Ramböll daterad den 2008-10-13 

• Markföroreningar – Översiktlig miljöteknisk markundersökning av SWE-
CO daterad den 2008-06-04 

• Geoteknisk undersökning – Geoteknisk beskrivning av SWECO daterad 
den 2008-06-04 

• Miljökonsekvensbeskrivning – MKB av SWECO daterad 2010-01-12 

• Översvämningsstudie av SWECO daterad 2010-01-19 

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

Markanvändning 
Befintlig markanvändning i kvarteren Kanoten och Barkassen är kontor, lagerverk-
samhet, bilhandel och parkering i form av markparkering och p-hus medan reste-
rande delen är natur eller parkmark. Total innehåller planområdet ca 2000 arbets-
plaster med ca 1500 p-platser.  

Natur 
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 programområdets 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 programområdet. 

Programområdet omfattar också strandområdet mellan Packhusgatan och Tull-
holmsviken vilket tas i anspråk för ny bebyggelse. Även delar av vattenområdet i 
Tullholmsviken i anslutning till strandkanten kan tas i anspråk för bostadsbebyg-
gelse. 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.  
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Trafik och gata  
Gatunät 

Packhusgatan är en bred gata som delar programområdet i två olika delar- kvarte-
ren Kanoten och Barkassen i öster och en del av Viken 2:1 (strandområdet vid 
Tullholmsviken) i väster. Programområdet nås från söder via Hammaröleden och 
från norr via Sjömansgatan/Tullhusgatan, båda länkar i det övergripande trafiknä-
tet. I dagens trafiknät fungerar Packhusgatan - Sjömansgatan som förbindelselänk 
mellan E18 och stadens södra/sydöstra områden och Hammarö, vilket innebär 
genomfartstrafik. Trafikmängden på Packhusgatan uppskattas till ca 10 000 f/d 
(fordon per dygn). Antalet fordon är baserad på årsmedelsdygnstrafiken för 2008.  

 

 
                                                          Programområdet i förhållande till befintligt trafiknätet 

In- och utfart 

Programområdet 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 programområdet löper två viktiga gång- och cykelstråk, ett stråk längs 
hamninloppet mellan Karlstads centrum och Varvet (Kanikenäsholmen) och det 
andra stråket som kopplar Karlstad med Hammaröleden mot Hammarö kommun. 
Stråken kopplas samman i den södra delen via en vägport under Packhusgatan. 
Gång- och cykelstråket från programområdet kopplas till stadskärnan genom en 
järnvägsundergång vid centralstationen och även en port vid Löfbergs kafferosteri. 
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                                                         Gång- och cykelnätet i förhållande till programområdet 

Landskapsbild/stadsbild  
Området består av storskalig bebyggelse och stora öppna asfaltytor för bilparker-
ing. Längs Kanikenäsbanken, i programområdets östra del, löper ett gång- och cy-
kelstråk längs vattnet, som är kantat med träd. Detta stråk erbjuder utblickar över 
vattnet och intilliggande stadsdelar. Intill Packhusgatan, i områdets västra del, bre-
der en gräsmatta ut sig ner mot vattnet. Även här finns ett gång- och cykelstråk 
längs stranden. Trafikanterna på gatan eller gc-stråket erbjuds en öppen vy ut över 
Tullholmsviken.  

Mark  
Planområdet är i huvudsak plant med marknivåer kring ca +46.00 och +46.50. 
(Karlstads lokala nät RH00) I grönområdet närmast Tullholmsviken ligger markni-
våer mellan ca +45.00 och +46.00. I huvudsak utgörs området av utfylld mark för-
utom den södra delen som gränsar mot Hammaröleden (väg 236). 

Kollektivtrafik 
Programområdet trafikeras av Stadsbussar (busslinje 51) och Värmlandstrafik 
Karlstad - Skoghall (busslinje 620, 621, och 622). Tätheten för busslinje 51 mot 
Örsholmen (enkel tur) är två gånger per timme på förmiddagar under tre timmar 
och mot Stora torget (också enkel tur) två gånger per timme på eftermiddagar un-
der tre timmar.  

Förslag till förändringar 
Byggnadsstruktur och gestaltning  
I samband med planprogrammet har en planutredning 3 gjorts för att undersöka och 
redovisa olika möjligheter för exploatering av området. Denna utredning redovisar 
också bl.a. förslag till markanvändning, gestaltning, parkeringslösning och gatunät.  
I planutredningen föreslår att området ges en kvartersstruktur som byggs upp med 
ett stadsmässigt, effektivt och flexibelt gatunät. Byggnadsstrukturen inom pro-
gramområdet bildar tre olika områden som karaktäriseras av bl.a. skala och kvar-
tersstruktur. 

                                                 
3  Planutredning för Kv. Kanoten m.fl. i Karlstad -2008 av ABAKO AB arkitekt kontor daterad 2008-08-21 
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• Stadsmässig och tydlig kvartersstruktur i 4-5 våningar i östra delen alltså 

inom fastigheterna Kanoten och Barkassen 

• Friare form och bebyggelsestruktur med något lägre byggnader som öpp-
nar sig mot Tullholmsviken i västra delen längs strandlinjen. 

• Storskaligare bebyggelse som bildar en port in mot staden i södra delen vid 
Hammaröleden. 

En ny stadsdel 
Intentionen för programområdet är att det aktuella området skall bli en mångfunk-
tionell stadsdel med en blandning av bostäder, handel, service och kontor. Den öst-
ra delen av området kommer att förtätas med en karaktär av kvartersstad som i sin 
tur förlänger handelstråket från centrum och vidare mot Vänern, medan den västra 
delen av området som ligger mellan Packhusgatan och Tullholmsviken kommer att 
utnyttjas för bostäder med allmänt gångstråk och med någon publik funktion. 

 
 Perspektiv som illustrerar förslaget till utformning av programområde (bild från planutred-
ningen av ABAKO AB) 

En ny stadsgata 
Programförslaget innebär att Packhusgatan som skär programområdet kommer att 
ges en mer stadsmässig karaktär.  För att en stadsmässig och funktionell kvarters-
struktur skall kunna skapas byggs Packhusgatan om till en stadsgata med trädplan-
teringar och cirkulationsplatser för anslutande gator, där trafiken kan fördela sig in 
i området.  

 
Perspektiv som illustrerar förslaget till utformning av programområde (bild från planutred-
ningen av ABAKO AB) 
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Bostäder 
Programområdet avgränsas av vatten i både öster och väster.  För att skapa ett så 
attraktiv boende som möjligt och bättre utnyttja miljön i anslutning till vattnet före-
slås att tillkommande bostäder lokaliseras i de vattennära lägena, d.v.s. längs Inre 
hamnen i öster respektive Tullholmsviken i väster- de mest attraktiva lägena inom 
programområdet. Antalet tillkommande bostäder beräknas till ca 350 lägenheter  

 
Illustrationsbild som visar byggnadsstruktur och lokalisering inom området (bild från plan-
utredningen av ABAKO AB)  

 

Verksamheter 
I dag präglas programområdet av verksamheter i form av kontor och till viss del 
industri och lager. Verksamheter föreslås lokaliseras till området närmast Ham-
maröleden samt i den norra delen som redan är utbyggd. Endast nya verksamheter 
som inte är störande för bostäder tillåts. Enligt förslaget kommer nya verksamheter 
att vända sig inåt i kvarteret mot ett centralt beläget, samlande torgrum. För att 
skapa en tydligare kvartersstruktur föreslås att en del av de befintliga kontorsbygg-
naderna kompletteras och byggs till. Tillkommande byggrätt för verksamheter be-
räknas till ca 50 000 kvadratmeter 3. 

Service 
Med befintliga arbetsplatser (ca 2000 arbetsplatser) och ett tillskott av ca 350 bo-
städer och ytterligare ca 50 000 m2 för verksamheter i området skapas underlag för 
utbyggnad av kommersiella verksamheter i form av t.ex. butiker, caféer, restau-
ranger och kommersiella service. Det skapar också ett behov av viss kommunal 
service såsom förskolan och kanske också skola. De kommersiella verksamheterna 
föreslås lokaliseras in mot torgrummet. Vissa servicefunktioner kan placeras på at-
traktiva platser längs vattnet. I södra delen, med närhet till torget, innehåller pro-
gramförslaget en anläggning med publik funktion exempelvis ett bad eller café.   

                                                 
3 Planutredning för Kv. Kanoten m.fl. i Karlstad -2008 av ABAKO AB arkitektkontor daterad 2008-08-21 
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Översiktbild som visar förslagna markanvändningar inom programområdet (bild från plan-
utredningen av ABAKO AB) 

Park och offentliga platser 
I planutredning föreslår också att ett långtsträckt torg skapas i den centrala delen av 
kvarteret Kanoten. Torgrummet bildas genom att nya och befintliga kringliggande 
byggnader uppföras till ca 4-5 våningar.  Det långsträckta stadsrummet kommer att 
rikta sig både in mot staden och ut mot vattnet. I dess förlängning mot söder över-
går torget i ett parkstråk, som sträcker sig ända fram till vattnet. Detta stråk med 
torg och park blir en offentlig plats som kan fungera som samlingspunkt för alla 
åldrar.  

Parkstråket (i förlängningen av torget) binds ihop med det grönstråk som föreslås 
längs Kanikenäsbanken, så att en sammanhängande grönyta skapas. Denna sam-
manhängande grönyta knyts även ihop med parken på andra sidan vattnet (i Herr-
hagen) genom den redan planerade gång- och cykelbron. 

Den kanal mellan hamninloppet och Tullholmsviken som visas på illustrationsbil-
derna har utgått ur programmet som funktionell kanal. Stadsrummet kan dock kom-
ma att utformas med en vattenspegel för att markera övergången från Hammaröle-
dens bebyggelse och bebyggelsen på Kanikenäsbanken. 
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Torgrummet med park.                          Torgrummet från norr mot Vänern (bilder från plan-
utredningen av ABAKO AB) 

Gatunät 
Utformningen av gator har stor betydelse för ett områdets karaktär. För utbyggnad 
av programområdet föreslås huvudsakligen tre typer av gator med olika funktion, 
karaktär och betydelse. 

Packhusgatan utformas som en större huvudgata med en bredd på ca 22 meter. Ga-
tan utformas med dubbla körfält, trottoar, cykelbana och en grön mittzon. En lo-
kalgata med ett ungerfärligt breddmått på ca 15 meter föreslås i nord-sydlig rikt-
ning mellan bostadskvarteren utmed Kanikenäsbanken. Lagergrens gata utformas 
som huvudgata ca 19 meter bred. Förslaget innehåller också en lokalgata parallell 
med Packhusgatan som försörjer bebyggelsen utmed Tullholmsviken. 

Gång- och cykelväg 
Huvudstråket för gång- och cykeltrafik genom programområdet föreslås ligga ut-
med vattnet längs Inre hamnen och hamninloppet. Befintlig kaj-/strandpromenad 
förlängs och avslutas mot Kanikenäsholmen med kanalen. Hela sträckan blir fri 
från biltrafik och anpassas för att bli ett trevligt gång- och cykelstråk. Gångväg och 
cykelväg utförs separerade från varandra så att de gående tillåts flanera i lugn takt 
medan cyklister på väg till eller från staden kan hålla ett högre tempo. Befintliga 
gång- och cykelstråk längs Packhusgatan rustas upp och kompletteras med nya. 

I programmet föreslås också ett promenadstråk längs Tullholmsviken framför, un-
der och mellan husen, där karaktären av strand och närheten till vattnet bevaras. 
Byggnaderna placeras på pålar ut över vattnet och stråket leder förbi eller under 
byggnaderna.  

Parkering 
Behovet av parkeringsplatser för befintliga och tillkommande verksamheter beräk-
nas till 2000 platser3. Parkeringen kommer att lösas genom parkeringsgarage under 
tillkommande byggnader (kontorshus och bostäder) och eventuellt även under tor-
get. Befintligt parkeringshus i fastigheten Barkassen 11 kan utvidgas mot söder.  I 
programområdets södra del, mellan Hammaröleden och kanalen, föreslås två stora 
kontorshus med parkeringshus i flera plan. Parkeringsgaragets placering vid områ-
dets ”entré” innebär att området befrias från en del biltrafik. 

Kollektivtrafik 
Med tillkommande bostäder och ett utökat antal arbetsplatser ökar behovet av väl-
fungerande kollektivtrafik. Planutredningen3 förslår att det centrala torget bör nås 
med busstrafik, föreslagviss genom Lagergrens gata. Packhusgatan blir även fort-

                                                 
3 Planutredning för Kv. Kanoten m.fl. i Karlstad -2008 av ABAKO AB arkitekt kontor daterad 2008-08-21 
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sättningsvis den naturliga infartsgatan för busstrafik söderifrån. Flera av stadsga-
torna inom området dimensioneras så att trafikering med stadsbussar blir möjlig. 

På andra sidan av Inre hamn på Strandvägen, cirka 300 meter från programområ-
det, finns en busshållplats. Här går dagtid buss nr 6 tre gångar per timme och varje 
halvtimme under helger och nätter. Förutsättning för att denna busshållplats ska 
kunna utnyttjas för programområdets behov är att en ny gångbro byggs över hamn-
inloppet. Byggrätt för en sådan bro finns i detaljplanen för kvarteret Vågmästaren. 

Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning MKB 
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL) 4 skall en miljöbedömning göras om 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbe-
dömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främ-
jas. Ställningstagande till om en miljöbedömning skall upprättas föregås av en be-
hovsbedömning. 

Stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med länsstyrelsen och berörda kommunala 
förvaltningar bedömer, enligt till planhandlingarna bifogad checklista, att planens 
genomförande kan medföra risk för betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap. 
11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i samband 
med detaljplaneläggning. Enligt miljöbedömningen skall miljökonsekvensbeskriv-
ning till planen särskilt behandla följande aspekter:   

• Markförorening 
• Luftförorening 
• Trafikbuller 
• Översvämningsrisk 

Miljökvalitetsmål  
Regering och riksdag har fastställt 15 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 planprogrammet 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 mil-
jökvalitetsmål beskrivs nedan.  

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och 
Skyddande ozonskikt  
Mål 1, 2, 3 och 5 påverkas av luftföroreningar från biltrafik, flyg, båttrafik, indu-
strier, uppvärmning av hus samt användning av naturfrämmande ämnen lokalt, na-
tionellt 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 gång- 
och cykeltrafik för att nå Karlstads centrum. Förutsättningarna för att förbättra kol-

                                                 
4 Plan- och bygglag (1987:10) 5 kap. 18 § ändrad f. r o m 2005-05-01 
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lektivtrafik är ytterst goda och planprogrammet kan därför sägas verka i riktning 
mot att uppfylla miljökvalitetsmålet.  

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 programområdet har utförts. Utredningen vi-
sar att den tydligaste markföroreningen som påträffats är dieselföroreningen och 
blyhalt. Den förorenade marken kommer att saneras och i samband med byggna-
tioner skall ett kontrollprogram upprättas för området där schaktinstruktioner redo-
visas. Sker åtgärderna på ett miljöriktigt sätt minskar detta ”miljöskulden” från ti-
digare verksamhet och utfyllnad. Det innebär en förbättring gentemot dagens situa-
tion och planprogrammet kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljö-
kvalitetsmålet.   

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. Natur- 
och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hus-
hållning 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 skönhetsupplevel-
ser och att platser och landskap ska värnas och utvecklas till att boende ska ha till-
gång till natur- och grönområden, områden för lek, rekreation samt tillgång på sol-
ljus, rent vatten och ren luft.  

Planprogrammet omfattar en ny stadsdel som har alla möjligheter att bli en god be-
byggd miljö. En väl genomarbetad kvartersstruktur som tar sin utgångspunkt i vari-
ation av byggnader, stråk och mötesplatser och en utbyggd grönstruktur. Byggande 
på ett område som ligger i ett attraktivt läge vid vatten och med hanterbara stör-
ningar 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 fort-
leva 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. 

Exploatering av Tullholmsvikens strandkant och grunda strandområden påverkar 
biotopen lokalt och kan bland annat medföra en begränsad påverkan på reproduk-
tionsmöjligheterna för abborre och gädda. Under förutsättning att strandzonen med 
dess vassvegetation bevaras i så stor utsträckning som möjligt bedöms dock konse-
kvenserna bli små. Genomförande av detaljplanen bedöms motverka måluppfyllel-
se 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 ”förstadsom-
råde” med en trafikled in mot staden kommer området att utgöra en stadsdel som 
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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 struk-
tur. Parkytorna på var sida om Inre hamn (Herrhagen och Kanikenäsbanken) kan 
var för sig upplevas större genom den visuella kontakten över vattnet. Dessa ytor 
kan binda 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 allmän-
na promenadstråket längs stranden har möjligheten att erbjuda en spännande miljö 
med bebyggelse på pålar och bryggor i vattnet, samtidigt som den öppna vyn ut 
över viken bevaras. Detta kräver dock att stråket känns inbjudande och utformas på 
så sätt att allmänheten känner sig välkommen.  

Trafikkonsekvenser 
Packhusgatan förväntas att få mer trafikflöden ca 2500 f/d. Stadsdelens lokala tra-
fikstruktur kommer att ändras och karaktäriseras av lösningar som är stadslika och i 
den miljöanpassade trafikens anda, där bilen är tillåten men bara på ”mjuka trafi-
kantslags” villkor. I samband med förändringar av infrastrukturen i området förslås 
den skyltade hastigheten på Packhusgatan, 50 km/h (verklig hastighet är sannolikt 
högre, uppskattningsvis 60 – 70 km/h) att ändras till 30 eller 40 km/h, vilket också 
medföra att framkomligheten på Packhusgatan förändras. Framkomlighetsfrågan 
kommer att redovisas under Störningar, hälsa och säkerhet/ framkomlighet och 
trafiksimulering nedan.  

Sociala konsekvenser 
En förbättring av integrationen mellan olika verksamheter i området, vilket pro-
grammet föreslår, har också betydelse för den sociala integrationen. Nya bostäder 
på platser som idag kan upplevas som otrygga kan öka tryggheten. Bättre fysiska 
kopplingar inom och till omgivande stadsdelar ökar det sociala utbytet med övriga 
staden och minskar barriärerna. Med ett blandat utbud av bostäder och med arbets-
platser 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. 

Stadsliv och mötesplatser 
En stadsmässig karaktär ska eftersträvas för området. Detta ska bland annat ske ge-
nom att stor vikt läggs vid utformningen av gator, torg och andra offentliga rum. 
De offentliga rummen ska ge möjligheter att mötas. Rutnätsstaden är ett klassiskt 
exempel på en struktur som främjar ett rikt stadsliv. Här placeras byggnader i gatu-
liv och entréer vänds ut mot gatan och torget. 

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

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. Strandzonen ut-
med Tullholmsviken med sina naturvärden kommer i viss utsträckning att bevaras 
genom att bebyggelsen placeras in med stor hänsyn och så små ingrepp i strandve-
getationen som möjligt. 

Tillgänglighet och trygghet 
Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i och kring sin bostad eller arbetsplats och i sta-
den utan att uppleva sociala eller fysiska begränsningar. Ett område där det finns 
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människor och ”ögon” som ser vad som händer upplevs oftast tryggare än ett folk-
tomt område. Ett område där man har överblick över miljön, där det inte finns 
skrymslen, prång och gömställen upplevs ofta också som tryggare än en oöverskåd-
lig miljö. Programområdet kommer att bli en stadsdel som är blandad med bostäder 
och verksamheter, och som kommer att vara ”levande” under stor del av dygnet. 
Utformning av allmänna platser och gång- och cykelvägar ska göras så att över-
blickbarhet och trygghet, tillsammans med skönhet och trivsel, blir så stor som 
möjligt. 

Störningar, hälsa och säkerhet 
Trafikbuller  
Programområdet är utsatt för trafikbuller från Packhusgatan och Hammaröleden. I 
samband med planprogrammet har en trafikbullerutredning5 utförts av Akustik-
verkstan AB. Trafikbullernivåer från vägtrafik för programområdet har beräknats 
för den utvecklingsidé som ABAKO arkitektkontor presenterat i programunderla-
get. Beräkningsresultaten visar att nya bostäder i de föreslagna lägena kan utformas 
så att alla boende kommer att ha tillgång till goda ljudmiljöer, under förutsättning 
att bullerskyddsåtgärder utförs. Utformningen av området förutsätter då att vägbe-
läggning för Packhusgatan byts till mindre stenstorlek, t ex 0/6 istället för den nor-
mala 0/16, och att hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h.  

Bullerutredningen har även studerat programförslaget i förhållande till nuvarande 
hastighet som är 50 km/h.  Beräkningsresultaten visar att hastigheten 50 km/h ger 
störst påverkan av ljudnivåerna vid de nya bostäderna på Packhusgatans västra 
sida. Gavlarna mot Packhusgatan får med den hastigheten omkring 2 dB(A) högre 
ekvivalentnivåer.  

Det kan konstateras att bostadsbebyggelse i det föreslagna planprogrammet kan ut-
formas så att gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls. Man måste dock studera 
fasadernas ljudisolering och uteplatsernas utformning för nya bostäder så att rikt-
värdena för buller inomhus uppfylls. Med hastigheten 50 km/h kommer särskilda 
krav att ställas på utformningen av bostädernas fasader och uteplatser. 

Luftföroreningar från biltrafik  
En luftföroreningsberäkning6 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 program-
förslagets intentioner, samt att korsningarna på Packhusgatan har byggts om till 
cirkulationsplatser. Beräkningarna har gjorts för två olika punkter, en punkt 100 
meter söder om korsningen med Lagergrens gata, och en punkt 50 meter norr om 
samma korsning. Trafikflödet i första punkten har prognostiserats till 12 490 for-
don per dygn och i andra punkten till 15 430 fordon per dygn. Indata är även den 
framtida hastighetsbegränsning har satts till 30 km/h samt hur bebyggelsens placer-
ing i förhållande till gatan. Föroreningshalterna har beräknats för en höjd av två 
meter över marken.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att halterna av luftföroreningarna på Pack-
husgatan i anslutning till den planerade bebyggelsen beräknad på framtida trafik-
flöde, kommer att ligga under miljökvalitetsnormen.  

Markföroreningar 
En översiktlig markundersökning7 för programområdet har utförts av SWECO. En 
översiktlig bild av föroreningssituationen i jord, grundvatten och sediment i områ-
det har skapats.  Enbart stickprover har tagits, vilket innebär en osäkerhet beträf-
fande massor mellan provpunkterna. Prover har valts och skickats för analys. 

                                                 
5 Trafikbuller av akustiskverkstan AB daterad den 2008-09-30 kompletterad den 2009-08-20 
6 PM luftföroreningar av Ramböll - Malmö daterad den 2008-10-13  
7 Översiktlig markundersökning av SWECO - Karlstad daterad den 2008-06-04 
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Bedömning av föroreningssituationen 

Den tydligaste markföroreningen som påträffats är dieselföroreningen i en av prov-
punkterna. Laboratorieanalysen bekräftar de indikationer som erhölls genom syn- 
och luktintryck. Halterna ligger relativ nära riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM), men såväl högre som lägre halter kan påträffas i närområdet. Även grund-
vattenprovet från samma punkt visar spår av förorening, då av fenol och kresol.  

I ytskiktet i annan punkt påträffades även blyhalt över det generella riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning (MKM). Halten cancerogena PAH (polyaromatis-
ka kolväten) överstiger riktvärdet för känslig markanvändning i två andra analyse-
rade prov, vilket är vanligt i Karlstad. Detta kan dock medföra restriktioner alterna-
tivt saneringsåtgärd vid byggnationer. I grundvattenprovet från en av provpunkter-
na sticker TPH (Petroleumkolväten eller på svenska oljekolväten) halten ut från de 
halter som mätts upp i övriga punkter.  

Rekommendationer i den markförorenings utredning 

Sammanfattningsvis rekommenderas att det i samband med byggnationer upprättas 
ett kontrollprogram för området där schaktinstruktioner redovisas. Detta med tan-
ken på att föroreningar har påträffats i ett flertal av punkter, om än i låga halter. I 
schaktinstruktionen bör behandling av jord och grundvatten avhandlas. Med tanken 
på områdets historik skall t.ex. sågverksavfall och kol ses som riskindikatorer. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att undersökningen är utförd som en stickprovtag-
ning. Det är långt mellan punkterna, vilket innebär att man inte får en heltäckande 
bild över området. Det kan finnas områden mellan analyserade prover med såväl 
högre som lägre halter än de som nu påträffats. 

Transporter av farligt gods 
I söder, i direkt anslutning till programområdet ligger Hammaröleden. Hammarö-
leden är rekommenderad transportväg för farligt gods från Strandvägen och österut. 
Enligt Karlstadsregionens Räddningstjänstsförbund transporteras på Hammaröle-
den en del farligt gods, främst i form av brandfarlig vätska såsom bensin. Mäng-
derna som transporteras här anses vara av mindre omfattning.  

Rekommendationer för åtgärder 

För programområdets del är det viktigaste att säkerställa att en större mängd ut-
läckande brandfarlig vätska från lastbil 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 be-
hövs bl.a. ett visst skyddsavstånd ca 45-50 meter i form av bebyggelsefritt område 
från Hammaröleden.  

Översvämningsrisker 
Klimat- och sårbarhetsutredningen lade den 1 november 2006 fram ett delbetän-
kande ”Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vä-
nern” (SOU 2006:94) och den 2 oktober 2007 sitt slutbetänkande. I utredningen di-
skuteras konsekvenser kring nivåerna +46,5 meter (dagens 100-årsnivå i höjdsy-
stemet RH 70) och +47,4 meter (dimensionerande nivå). I Karlstads höjdsystem 
(RH 00) motsvarar det +46,2 meter och +47,1 meter. I utredningen har man bl.a. 
studerat konsekvenser av s.k. 100-årsnivån (översvämningsnivå med ca 100 års 
återkomsttid, där dagens 100-årsnivå antas mot slutet av seklet få en återkomsttid 
på 20 år) och högsta dimensionerande nivå.  

Vid dagens 100-årsnivå, +46.50 m RH70, finns det att döma av Klimat- och sår-
barhetsutredningens beskrivningar en rimlig chans för de flesta samhällsfunktioner 
att fortgå om än under mycket ansträngda förhållanden. De skyddsåtgärder och för-
siktighetsåtgärder kommunerna bör vidta bör ställas i relation till denna nivå. Det 
är rimligt att all ny bebyggelse ska kunna klara morgondagens 100-årsnivå, också 
med viss marginal. Bostäder, vårdlokaler, försörjningsviktiga funktioner, mm bör 
förläggas och höjdsättas så att de kan klara morgondagens 100-årsnivå. Det bör 
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också vara möjligt att nå samtliga områden vid dessa vattennivåer (höjdsättning av 
gator mm). Framtidens 100-årsnivå för Vänern kan komma att ligga kring +47 me-
ter (RH 70). 

Översvämningsstudie/analys 
Området som planprogrammet föreslår för bostäder ligger lågt enligt rekommenda-
tioner i risk- och sårbarhetsutredningen. Detta område ligger mellan +45,50 meter 
och + 46,50 meter. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen bör ingen ny bebyg-
gelse planeras under marknivån +47,1 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. genomförts8. Syfte med utred-
ningen är att schematiskt redovisa de risker och konsekvenser, som kan uppstå vid 
olika scenarier och vid olika förhöjda vattennivåer i Vänern.  Översvämningsstudi-
en beskriver översiktligt lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder mot ytöver-
svämning samt påverkan på spill- och dagvattensystemen inom området. Utred-
ningen har avgränsats till att behandla skydd av byggnader, vägar och avloppssy-
stem.  

Utredningen visar på att stora delar av programområdet 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 Kano-
ten. 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 spillvatten-
systemet, vilket kan orsaka överbelastning av båda dessa system. Även försörj-
ningssystem för energi och vatten kommer att påverkas av höga vattennivåer i Vä-
nern. 

För inströmningsskydd mot planområdet föreslår översvämningsanalysen två alter-
nativa lösningar: lokala skyddsåtgärder inom kv. Kanoten, Barkassen m.fl. och en 
alternativ 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 
hamn och Pråmkanalen. 

Dagvatten som genereras innanför inströmningsskydden måste dock vid nederbörd 
och höga vattennivåer avledas på ett säkert sätt genom pumpning via nya dagvat-
tenpumpstationer.  

Vid genomförande av inströmningsskydd mot Tullholmsviken samt skyddsalterna-
tiv 1 mot Inre hamn skyddas planområdet samt anslutande område i norr (kv. 
Barkassen) mot översvämning vid de studerade vattennivåerna. 

Alternativ 2 - Avskärmning av Inre hamnen och Pråmkanalen 
Avskärmning av Inre hamn och Pråmkanalen, som benämns som alternativ 2 i 
översvämningsutredningen kan möjliggöras genom att stänga av Inre hamn vid ex-
tremt höga vattennivåer. En ny slussport föreslås anläggas i anslutning till Våghus-
bron vid Hammaröleden. Dessutom bör befintliga slussportar (Hagaslussen) vid 
Hagabron i Pråmkanalen rustas upp och nivåanpassas för att klara en hög flödesbe-
lastning från Klarälven. Dagvattnet som avleds till Pråmkanalen och Inre hamn vid 
regn måste vid genomförande av det alternativet pumpas ut i Vänern vid extremt 
höga nivåer (dvs. då slussporten är stängd). Detta kan emellertid ske genom anläg-
gande av en ny dagvattenpumpstation i anslutning till Våghusbron.  

Vid genomförande av inströmningsskydd mot Tullholmsviken och skyddsalternativ 
2 mot Inre hamn skyddas ett betydligt större område runt Inre hamn, dvs. även in-
kluderat områdena öster och nordost om planområdet (Kv. Vågmästaren m.fl.) 

                                                 
8 Översvämningsstudie för Kv. Kanoten .m.fl. av SWECO daterad 2010-01-19 
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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 konstrue-
ras för att uppnå en teknisk livslängd på minst 100 år. 

Beredskap 

Det är lämpligt att en krishanteringsorganisation fattar beslut om när åtgärder, så-
som att ev. stänga av inloppet till Inre hamn samt sätta upp tillfälliga kompletteran-
de skydd skall påbörjas. Krishanteringsorganisationen bör även svara för upp-
rättande av evakueringsplanering och om/när en sådan måste verkställas. Fram-
komlighet för omsorgsverksamhet och evakuering måste säkerställas. 

Sammanfattning och förslag till skyddsåtgärder 
Sammanfattningsvis föreslås att alternativet med en ny slussport vid Våghusbron 
väljs. De främsta argumenten för detta alternativ är ekonomiska fördelar, säkerstäl-
lande av vattennivån inom områdena som ansluter till Inre Hamnen och Pråmkana-
len, mindre intrång i landskapsbilden och mindre störningar på VA-system och inf-
rastruktur. Dessutom innebär alternativet ett betydligt mindre ingrepp i stadsmiljön 
under genomförandet. En översiktlig bedömning visar på ett investeringsbehov för 
detta alternativ om ca 50 Mkr, vilket är betydligt lägre än motsvarande alternativ 
med landskapsanpassade lokala inströmningsskydd utmed hela strandlinjen. En så-
dan investering uppgår till ca 76 Mkr. 

Geoteknik och stabilitet 
I samband med programarbetet har en geoteknisk undersökning9 genomförts av 
SWECO. Enligt den geotekniska undersökningen som hänvisar till tidigare utförda 
stabilitetsberäkningar kan uppfyllnader till nivå +46,00 +46,50 i området mot Tull-
holmsviken ej utföras utan att särskilda förstärkningsåtgärder vidtas. För att närma-
re klarlägga lämplig förstärkningsåtgärd erfordras kompletterande undersökningar 
och detaljerade analyser för varje enskilt fall. Lokalt inom området där det inte 
gränsar mot vatten bedöms att uppfyllnader kan utföras till c:a 3,0 m höjd. Övriga 
uppfyllningar eller lastökningar mot vatten (Pråmkanalen) skall föregås av stabili-
tetsundersökning. 

Enligt den utförda geotekniska undersökningen föreligger inga allvarliga geotek-
niska hinder eller restriktioner för genomförande av förslagen i programmet. Stabi-
litet mot vattenområden skall dock beaktas och utredas i varje enskilt fall.  

Framkomlighet och trafiksimulering 
Planeringen av planområdet innehåller även förändringar av infrastrukturen i om-
rådet 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 Ka-
noten och bebyggelsen vid Tullholmsviken har gjorts som underlag för den fortsat-
ta planeringen av området 10.  

Avsikten med analysen är att belysa hur trafiktillskottet samt hur infrastrukturför-
ändringarna enligt planutrednings förslag (4 cirkulationsplatser på Packhusgatan – 
scenario 1) samt ett alternativt förslag till utformning av trafiknätet (två cirkula-
tionsplatser på Packhusgatan– scenario 2) påverkar trafiksituationen längs Pack-
husgatan. Trafiksituationen har utretts både genom mesosimulering och microsi-
mulering. Mesosimuleringen beskriver vilka konsekvenser förändringarna kring 
Packhusgatan medför i övriga delar av Karlstads trafiknät och trafiken simuleras 
över ett dygn. Microsimuleringen beskriver situationen i korsningspunkterna längs 

                                                 
9 PM Geoteknisk beskrivning av SWECO – Karlstad daterad den 2008-06-04 
10 PM Trafikanalys koncept 1 av Ramböll – Malmö daterad den 2008-09-09 
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Packhusgatan och trafiken simuleras under eftermidagens maxtimme. Simulering-
arna har utförts för dagsläget samt enligt scenarierna som beskrivs ovan. 

Mesosimulering 

Mesosimuleringen visar att trots trafikökningen från det aktuella området minskar 
trafikflödet på Packhusgatan med 2000 fordon/dygn i scenario 1 och med 1300 
fordon/dygn i scenario 2. Detta beror främst av hastighetssänkningen på Packhus-
gatan. Trafikminskningen på Packhusgatan leder till en lika stor trafikökning på 
Hamngatan.  

Microsimulering 

Microsimuleringen av maxtimman både för scenario 1 och 2 visar att det stundtals 
uppkommer långa köer på Packhusgatan från korsningen med Tullhusgatan. I sce-
nario 1 blir både första och andra cirkulationen blockerad vilket leder till att främst 
trafiken från Lagergrens gata får svårt att komma ut på Packhusgatan. Detta tyder 
på att det kan uppkomma trafikstockningar på de mindre gatorna i kvarteret. I sce-
nario 2 uppvisas en liknande situation som scenario 1 där kön på Packhusgatan 
stundtals blockera cirkulationen vid Lagergrens gata. 

I tabell nedan redovisas medelrestiden under maxtimman längs Packhusgatans 
båda riktningar samt på Lagergrens gata i riktning mot Packhusgatan. 

Medelrestider i sekunder under maxtimman 
 Nutid-50 

km/h 
Scenario 1 (30 km/h 
4 cirkulationsplatser ) 

Scenario 2 ( 40 km/h 
2 cirkulationsplats ) 

Packhusgatan 26 s 50 s 35 s 

Från Lagergrens gata 6 s 42 s 7 s 

 

Medelrestiden längs Packhusgatan fördubblas i scenario 1 jämfört med dagsläget 
och ökar med 35 % i scenario 2 jämfört med dagsläget. Anledningen till att 
restiden ökar beror dels på hastighetssänkningen från 50 km/h till 30 km/h och 40 
km/h i scenario 1 respektive 2. Trafikökningen till följd av nyexploateringarna i 
kvarteret Kanoten bidrar också till att medelrestiden ökar. 

Diskussion för trafiksituationen 

Den situationen som mesosimuleringen påvisar, där trafiken från Packhusgatan för-
flyttas till Hamngatan, är icke önskvärd, då det finns en ambition att på sikt minska 
trafiken på Hamngatan. Därför bör inte hastigheten på Packhusgatan sänkas utan 
att någon form av kapacitetshöjande åtgärder samtidigt genomförs så att problemen 
som uppstår på Packhusgatan inte ska förflyttas till Hamngatan. Även microsimu-
leringen tyder på att kapaciteten är låg på Packhusgatan i både scenario 1 och 2.  

Microsimuleringen visar dock att köerna som uppstår på Packhusgatan inte växer 
okontrollerat utan hinner avvecklas under simuleringstiden. Att köer uppstår i om-
rådet är dock oundvikligt då trafiken i området förväntas öka och då det redan i 
dagsläget uppkommer köer på Packhusgatan vid korsningen med Tullhusgatan. 
Frågan är vilken klängd som kan anses acceptabel i området.  

Åtgärder och rekommendation 

Åtgärder som skulle kunna minska köerna på Packhusgatan vid korsningen med 
Tullhusgatan är att öka antalet körfält för ”raktframkörande” på Packhusgatan från 
ett till två. En nyprojektering omprogrammering av signalen vid Packhusgatan – 
Tullhusgatan skulle också kunna förbättra situationen och minska köerna på Pack-
husgatan. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att framkomligheten på Packhusgatan, i 
scenario 2 (2 cirkulationsplatser) inte kommer att försämras samt den kan förbätt-
ras genom kapacitetshöjande åtgärder på Packhusgatan.     
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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 Lager-
grens gata. Allmänna ledningar och en pumpstation för spillvatten finns i kvarteret 
Kanoten. Ledningar i södra delen av Lagergrensgatan är omlagda på grund av 
marksättningar. 

För utbyggnad av Varvet är tanken att flytta befintlig pumpstation till Kanikenäs-
banken och bygga nya ledningar i Kanikenäsbanken. Förslaget anpassas till ut-
byggnad inom kvarteret Kanoten. För att klara föreslagen ny bebyggelse inom pro-
gramområdet erfordras komplettering av nya allmänna spill- och dagvattenledning-
ar. 

Dagvatten 
Dagvattenledningar inom området är dimensionerade för 2-års regn. Ledningarna 
avleds till Mariebergsviken, Inre hamn och inloppet till Inre hamn. Vid utbyggnad 
skall dagvatten dimensioneras för 10-års regn, det innebär att befintliga ledningar 
måste läggs om. Vid utbyggnad skall dagvattenutlopp förses med avstängningsan-
ordning samt pumpmöjlighet för att klara översvämningssituationer 

El och Telia 
El o teleledningar finns utbyggda inom området men behöver kompletteras. Beho-
vet till nya stationer får diskuteras i detaljplanarbete. Vissa kablar måste eventuellt 
flyttas eller skyddas med ledningsrätt. 

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

Fortsatt arbete 
Kommande detaljplaner 
Samråd sker genom att förslaget till planprogram skickas till olika remissinstanser 
såsom statliga och kommunala myndigheter, berörda fastighetsägare m.fl. De syn-
punkter som lämnas kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse som 
kommer att ligga till grund för Stadsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt planar-
bete. En eller några detaljplaner för området kan komma att tas fram under 2009. 

Fortsatt bedömning av miljöpåverkan 
Samrådet kring planprogrammet föreslås samtidigt utgöra tidigt samråd angående 
behovet av fortsatt miljöbedömning i kommande planarbete. Stadsbyggnadsför-
valtningen gör bedömningen att den bebyggelse mm som blir en följd av planpro-
grammet och efterföljande detaljplanering kan medföra risk för betydande miljöpå-
verkan såsom avses i 6 kap 11 § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningar 
kommer därför att upprättas för efterföljande detaljplan/er. 

Administrativa frågor 
Handlingar 
Rapporter och utredningar som utgjort underlag för planprogrammet: 

• Idéer för utveckling av Kv. Kanoten m.fl. av ABAKO arkitektkontor AB 
augusti 2008   

• PM trafikanalys koncept 1 av Ramböll september 2008  
• Bullerutredning av Akustikverkstan AB september 2008, kompletterades 

augusti 2009  
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• PM luftföroreningar av Ramböll oktober 2008 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning av SWECO juni 2008 
• Geoteknisk undersökning av SWECO juni 2008 
• Trafiken i Inre hamn av Trivector april 2004 
• MKB av SWECO januari 2010 
• Översvämningsanalys av SWECO januari 2010 
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Göran Engström TF/ VA enheten 
Jan Wennberg TF/ VA enheten 
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Mikael Lundh TF/ natur- och parkenheten 
Stina Granefelt SBF/ plan- och byggavdelningen 
Patrik Håkansson Karlstads räddningstjänstsförbund 
Mats Bergström Miljöförvaltningen 
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