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PLANPROCESSEN
Detaljplanarbetet kan om så bedöms nödvändigt inle-
das med att ett planprogram upprättas. Ett program kan 
många gånger vara en förutsättning för att ett planarbete 
ska kunna bedrivas effektivt och underlätta det efterföljan-
de planeringsarbetet. I ett program kartläggs de övergri-
pande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för 
en kommande planläggning. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Anna Pettersson, planenheten, SBF
Emma Eckervall, tillsynsavdelningen, MF
Mikael Lundh, natur -och parkenheten, TFF
Fredrik Nilson, mark- och exploateringsenheten, TFF
Per Eriksson, VA-enheten, TFF
Sara Hesse, Trafik- och gatuenheten, TFF
Ola Åkesson, Räddningstjänsten
Anna Sjödin, översvämningssamordnare, TFF
Ulrika Fahlstad, strategisk stab, KFF

HÄR ÄR VI NU!

Karlstad 2017-05-17

Anna Pettersson    Jonas Zetterberg 

Stadsbyggnadsarkitekt   Planchef
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B1 Bostäder, 4-6 vån

B2 Bostäder kan prövas. Särskilda krav ställs på bl a   
 terränganpassning.

HKJZP Handel, kontor, icke störande verksamheter, 
 parkering.

PARK 1 Bostadsnära park med lekplats

PARK 2 Rekreationspark med ytvattenhantering

PARK 3 Skyddszon mot intilliggande verksamhet. 
 Bör ej utformas så att människor uppmuntras att 
 vistas stadigvarande på platsen.

 Grön passage som ska bibehållas

 Be�ntliga uppväxta träd bör bibehållas i största   
 möjliga utsräckning

 Ny tillfartsväg

STÄDET 7

KÖRNAREN 1

Gjuterigatan

Faktorigatan

STÄDET 5

Teckenförklaring

Förtätningsförslag översiktProgrammet syftar till att på ett sammanhållet sätt utreda 
möjligheten till förtätning i stadsdelen Lamberget. 

Området ligger omgivet av verksamheter varför behovet 
av skyddsavstånd är en central fråga i programmet. Möj-
ligheten till bostadsförtätning begränsas främst av Valmets 
verksamheter i söder. 

Programområdet ligger delvis inom område som beräk-
nas översvämmas vid höga nivåer i Vänern. Delar av det 
möjliga förtätningsområdet i öster ligger lågt och är ett 
så kallat instängt område som utan åtgärder svämmas vid 
skyfall. Tillräckliga ytor måste avsättas för hantering av 
ytvatten.

De områden som i första hand är möjliga att bebygga 
med nya bostäder markeras med orangea fält och beteck-
ningen B1 respektive B2 på intilliggande karta. Mindre 
förtätningar inom befintligt bostadsområde kan vara 
möjligt på initiativ av fastighetsägaren. Strandzonen och 
skogen är inte aktuella att bebygga utan föreslås bevaras 
och utvecklas som rekreationsområden. Lila markerad yta 
är möjlig att utveckla för handel, kontor och icke störande 
verksamheter på initiativ av tomträttsinnehavaren.

Inom de områden som är lämpliga för bostadsbyggande 
uppskattas ca 90-100 lägenheter rymmas varav merparten 
ryms i den östra delen. 

Ett genomförande av programmet innebär att grönytor 
tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Förlusten av grönytor 
ska  kompenseras genom en standardhöjning av kvarva-
rande grönytor. 

Sammanfattning
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Inledning
SYFTE OCH BAKGRUND
Programmet syftar till att på ett sammanhållet sätt utreda 
möjligheten till förtätning i stadsdelen Lamberget. 
Bakgrunden till programmet är att Stadsbyggnadsförvalt-
ningen i dialog med KBAB försöker hitta nya lägen för
bostäder. Förtätning av Lamberget har diskuterats som ett 
lämpligt alternativ då stadsdelen är centralt belägen och 
försörjd med kollektivtrafik. Stadsbyggnadsförvaltningen 
ser dock ett behov av att göra ett program för Lamberget 
för att på ett översiktligt sätt utreda förutsättningarna. 

Området ligger omgivet av verksamheter varför behovet 
av skyddsavstånd är en central fråga att utreda i program-
met. Verksamheterna kring Gjuterigatan har över tid skif-
tat karaktär och gått från industrier till mindre störande 
verksamheter med stort inslag av handel. De skyddszoner 
som finns idag är därför relevanta att ompröva.

Programområdet ligger också delvis inom område som 
beräknas översvämmas vid höga nivåer i Vänern. Delar 
av det möjliga förtätningsområdet ligger lågt och är ett 
så kallat instängt område som utan åtgärder svämmas vid 
skyfall. I programmet studeras möjliga lösningar för att på 
ett hållbart sätt hantera skyfall och höga nivåer i Vänern. 

I programmet ska också bebyggelsens struktur, grönstruk-
tur och kopplingar analyseras för att hitta lämpliga lägen 
för förtätning. 

PLANUPPDRAG
Stadsbyggnadsnämnden gav Stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta planprogram för Lamberget 2015-
05-20 §16.

Översiktskarta planerad ny trafikled för transporter med farligt gods

AVGRÄNSNING
Programmet omfattar Lambergets bostadsområde och 
dess direkta omgivning. Programområdet avgränsas i norr 
och väster av Lambergstjärnet och i söder och öster av 
verksamhetsfastigheter. Området analyseras i sin helhet, 
men de områden som i huvudsak är föremål för förtät-
ningsutredning är de områden som på kartan på sid 7 
betecknas utredningsområde öst respektive väst. 
Mindre förtätningar inom befintligt bostadsområde kan 
vara möjligt på initiativ av fastighetsägaren. Strandzonen 
och skogen är inte aktuella att bebygga.

GÄLLANDE PLANER
För programområdet gäller till stora delar Stadsplan 
1780-158 för Tormestad och Lamberget m.m. från 1946. 
Stadsplanen bekräftar i princip användningen som är idag. 
Stadsplanen har genom åren justerats i olika delar. 

För utredningsområde väst och öst anges marken i stort 
som parkmark respektive parkering. Strax söder om parke-
ringsplatsen inom utredningsområde väst gäller Detaljplan 
för utökning av Kv Städet (1780K-14-P2000/10). Planen 
medger upplag, förrådsbyggnader och kontor. Detaljpla-
nen innehåller outnyttjade byggrätter. 

I översiktsplanen är stråket runt Lambergstjärnet angivet 
som stadsutvecklingsområde (ingår i visionsarbete för 
Tormestad). Valmets fastighet i söder anges som riskob-
jekt med 100 meters buffertzon.

FRAMTIDA PLANER
Lamberget är idag omgivet av barriärer i form av bland 
annat järnvägsspår, trafikleder och större verksamhets-
områden. Stadsdelen upplevs avskuren från kringliggande 
stadsdelar. Planerad omledning av den tunga trafiken på 
Hammaröleden och flytt av rangerbangård från Herrha-
gen till Välsviken (Tåg i Tid etapp 4) innebär nya förut-
sättningar för delar av Herrhagen, Tormestad, hamnen 
och även för Lamberget. En omdaning av dessa områden 
kan väntas och på sikt kan därför tillgängligheten till cen-
trum förväntas bli bättre.
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SKOGEN

BOSTADSOMRÅDET
STRANDZONEN
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Avgränsning programområde
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Förutsättningar
NUVARANDE ANVÄNDNING  
OCH KARAKTÄR
Utredningsområde öst
Mark
Marken inom utredningsområde öst är en grönyta mellan 
verksamheterna längs Gjuterigatan och Lambergets bo-
stadsområde. Delar av grönytan har en parkkaraktär med 
uppvuxna träd och klippta gräsytor. Längs områdets norra 
del löper Wallbergsgatan som ansluter till Lambergsgatan 
och bostadsområdet i väster. I Wallbergsgatans förläng-
ning söderut fortsätter ett gång- och cykelstråk som 
ansluter till Elverumsgatan/Gjuterigatan.  I den norra 
delen används en del av marken för bilparkering i kom-
bination med återvinningsstation. I anslutning till parke-
ringen finns en grusplan som för närvarande används som 
hundträningsplats av Värmlands Kennelklubb. I den norra 
delen ligger också Wallbergsparken, i direkt anslutning till 
utredningsområdet. Den södra delen av grönytan har en 
mindre omhändertagen karaktär där marken är gräsbevux-
en och kantas av träd. 

Bebyggelse
Intilliggande bostadsområde innehåller flera olika typer 
av bostäder och boendeformer. Bostadsområdet har 
successivt växt fram över tid varför också utformningen 
är varierad. De bostäder som ligger i direkt anslutning till 
utredningsområdet är dels flerbostadshus i fyra våningar i 
rött tegel uppförda på femtiotalet. Längre söder ut gränsar 
utredningsområdet till friliggande villor och småskaligare 
flerbostadshus (2-3 våningar). 

Intilliggande verksamheter längs Gjuterigatan har en 
relativt småskaligt karaktär med flera olika verksamhetsut-
övare. Bebyggelsen är låg, och verksamheterna har stora 

inslag av handel. Området är till stor del utbyggt under 
50- och 60-talet. Valmets verksamhet i söder har en betyd-
ligt mer storskalig karaktär. 

Utredningsområde väst
Marken inom utredningsområde väst har tillfälligt använts 
för förskola. Förskolan är nu utflyttad och byggnaden ska 
rivas. Kringliggande mark utgörs av klippt, trädbevuxen 
gräsyta, asfalterade parkeringsytor och angöringsvägar. 
Marken har nyligen upplåtits till Stiftelsen Karlstadhus 
som avser bygga kontor på tomten. Den norra parkering-
en nyttjas av intilliggande bostadsrättsförening. Utred-
ningsområde väst gränsar i söder till förrådsbyggnader 
tillhörande Valmets verksamhet. I norr möter området 
flerbostadshus i fyra våningar i rött tegel uppförda på 
50-talet. I väster kantas området av Engholmsgatan med 
separat gång- och cykelstråk längs Lambergstjärn.

MARKÄGARE
Mark inom förtätningsområde öst och väst ägs av kom-
munen. Parkeringsplatsen inom utredningssområde väst 
är en tomträtt som innehas av HSB:s bostadsrättsförening 
Skiftnyckeln. Nuvarande verksamhetstomt är en tomträtt 
som innehas av Stiftelsen Karlstadhus.

Norra delen av utredningsområde öst med intilliggande flerbostadshus.

Den före detta förskolan inom utredningsområde väst.
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ÖVERSVÄMNING VÄNERN
Stora delar av Karlstad ligger inom område som beräknas 
översvämmas vid höga vattenstånd i Vänern och i Klaräl-
ven. Lamberget riskerar delvis att översvämmas vid höga 
vattenstånd i Vänern. Aktuellt planeringsunderlag för 
kommunen är handboken Stigande vatten  med tillhöran-
de faktablad för Vänern (Länsstyrelsen Västra Götalands 
län, Länsstyrelsen i Värmlands län, 2011/2012).

Handboken Stigande vatten
Stigande vatten är ett regionalt planeringsunderlag som 
har utarbetas av en arbetsgrupp med företrädare från be-
rörda sakområden på länsstyrelserna i  Västra Götalands 
och Värmlands län.

I Stigande vatten beskrivs en zonindelning med rekom-
mendationer för olika markanvändning i respektive zon. 
För bostäder och dagligvaruhandel gäller översvämnings-
zon 2, dvs en funktionsnivå över 200-årsnivå. Under 
200-årsnivån, men ovan 100-årsnivån kan t.ex. kontor, 
restauranger, handel, kultur och sport- och fritidsaktivi-
teter planeras. På mark som hotas av 100-årsflöde bör 
inte någon bebyggelse alls tillkomma, med undantag för 
enklare byggnader som garage och uthus. 

Rekommendationerna ovan bör följas fullt ut vid nyexplo-
atering av jungfrulig mark, skild från befintlig samhälls-
struktur. För tätortsutveckling intill eller inom befintlig 
samhällsstruktur kan avsteg från rekommendationerna 
göras om riskanalys med åtgärdsprogram tas fram. 

Stigande vatten – Faktablad Vänern
I handboken Stigande vatten presenteras inga exakta 
siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap och bedömning-
ar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas 
fram, därför presenteras de aktuella planeringsnivåerna i 
ett faktablad och kan komma att uppdateras. 

Nivåerna är hämtade från, eller framräknade med ut-
gångspunkt i, följande underlag: Fördjupad studie kring 
översvämningsriskerna för Vänern (SMHI, rapport Nr 
2010-85), Klimatanalys för Västra Götaland (SMHI, rap-
port Nr 2011-45) och 200-årsnivå för Vänern (SMHI-PM 
2011-12-22). För Karlstad gäller för närvarande följande 
nivåer för Vänern:
Framtida dimensionerande nivå: +47,32 RH2000
Framtida 200-årsnivå:  +46,87 RH2000
Framtida 100-årsnivå:  +46,54 RH2000

Karlstad kommuns översvämningsprogram
Karlstad kommun har ett översvämningsprogram, antaget 
av Kommunfullmäktige 2010. Programmet överensstäm-
mer i många delar med de planeringsprinciper som anges 
i Stigande vatten. Programmet är dock inaktuellt i vissa 
delar och ett arbete för att uppdatera programmet pågår. 
Tills vidare används Stigande vatten som planeringsun-
derlag. Kommunens kommande riktlinjer bygger bland 
annat på handboken ”Stigande vatten” med tillhörande 
Faktablad för Vänern. Lokala anpassningar för landhöj-
ning (-17 cm) och vindpåverkan (skyddat läge - 15 c) kan 
komma att bli aktuella. Utgångspunkt för riktlinjerna är att 
en verksamhet ska kunna fortgå, med fungerande teknisk 
försörjning, och att man ska kunna ta sig till och från 
verksamheten eller bostaden.

Översvämningsrisk Lamberget
För utredningsområde öst innebär gällande riktlinjer att 
marken delvis kommer att behöva fyllas upp. Marken 
ligger ca 35-80 cm under funktionskravsnivån +46.87. En 
ny tillfartsväg genom området behöver anläggas för att 
säkerställa tillgänglighet för räddningstjänsten vid höga 
vattennivåer. Även marken vid byggnaders entréer kom-
mer behöva höjas. Därutöver kan särskilda krav på bygg-
naders grundläggning och tekniska installationers utform-
ning och placering komma att behöva ställas i detaljplan. 
Samtliga översvämningsåtgärderna ska genomföras så 
att de inte ger nya översvämningsproblem på exempelvis 
intilliggande bebyggelse. Riktlinjerna bedöms kunna upp-
fyllas med rimliga åtgärder. Mer ingående utredning och 
förprojektering behöver göras i detaljplaneskedet. 

För utredningsområde väst behövs ingen uppfyllnad göras 
för att klara funktionskravsnivån 46,87. Tillfartsväg är 
möjlig att klara genom att utfart sker från tomtens södra 
del mot Engholmsgatan i väster. En ny tillfartsväg i utred-
ningsområde öst skulle även kunna nyttjas av utrednings-
område väst som en alternativ utfart vid höga vattenstånd. 
Den nya vägen inom utredningsområde öst innebär att i 
princip samtliga befintliga bostäder inom Lamberget får 
en översvämningssäker tillfartsväg/evakueringsväg.

Åtgärder kan betraktas som ett skydd mot vatten och 
åtgärder som utförs för att långsiktigt förbättra fastighe-
ternas lämplighet för ändamålet bostadsbebyggelse. Åtgär-
derna kan därmed kräva tillståndsprövning enligt bestäm-
melserna om markavvattning och vattenverksamheter.
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60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2015-11-11

Skala 1: 2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-09-08

Skala 1: 2000

Blåa ytor innebär att marken är lägre än 46,87 (RH 2000), dvs. har en nivå som beräknas översvämmas vid en 200-årsnivå i Vänern. Siffror i vit 
text anger beräknat vattendjup i meter (0,00) vid vattennivån 46,87.
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60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-01-27

Skala 1: 2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-09-08

Skala 1: 2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

2

Blåa ytor innebär att marken är lägre än 46,87 (RH 2000), dvs. har en 
nivå som beräknas översvämmas vid en 200-årsnivå i Vänern.
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ÖVERSVÄMNING SKYFALL
I rapporten Klimatanalys Värmland (Länsstyrelsen i 
Värmland, 2014) beskrivs konsekvenserna av ett förändrat 
klimat. Antalet dygn med kraftig nederbörd beräknas till 
seklets slut ha ökat med i medeltal cirka sju dygn per år. 
Extrem nederbörd, dvs mycket regn på kort tid ser ut att 
öka med ca 20-30 %. Ett regn med återkomsttid 10 år kan 
förväntas återkomma vart 5:e år.

Vid kraftiga regn har befintligt avloppssystem för dag-
vatten inte kapacitet att avleda vattnet via ledningar utan 
stor del kommer att ytavledas till närmaste recipient. Led-
ningsnät för avledning av dagvatten ska ha kapacitet att 
avleda regn med återkomsttid på 10-30 år beroende på typ 
av bebyggelse. Intensivare regn med längre återkomsttid 
måste avledas via markytan.

Svenskt Vatten rekommenderar att 100-årsregnet läggs till 
grund för hantering av risken för översvämning på grund 
av kraftiga regn. Ett skäl till att använda kortare åter-
komsttid för kraftiga regn än vid översvämning av Vänern 
och Klarälven är att regn har mycket kortare varaktighet 
och inte ger lika stora skador som översvämningar i Vä-
nern och Klarälven.

För att säkerställa funktioner i ett framtida förändrat kli-
mat ska regnintensiteten i beräkningarna ökas med 25 % i 
förhållande till dagens regn.

Sweco har på uppdrag av Karlstads kommun gjort en 
beräkning och kartering av lågpunkter och avrinnings-
stråk inom Karlstads tätort. Kartan visar områden som är 
instängda och som inte kan avvattnas ytledes med själv-
fall, och där det således finns risk att vattnet blir stående. 

Kartan visar också beräknade avrinningsstråk (röda linjer 
på kartan) dvs vilken väg vattnet kan komma att ta vid 
skyfall och när ledningsnätet går fullt. Karteringen ger 
en indikation om var sannolikheten för översvämningar 
vid skyfall är störst – där många avrinningsvägar strålar 
samman, längs de större avrinningsvägarna (tjockare röda 
linjer) och inom instängda områden där det kan finnas 
kapacitetsbegränsning i avledning. De ordinarie avlopps-
systemen för regnvatten är normalt anpassade för mindre 
regn och inte dimensionerade för att svälja de stora regn-
mängder som uppstår vid kraftiga skyfall.

Instängt område som vid skyfall riskerar översvämmas 0,01-1,0 meter.

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-09-08

Skala 1:2000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Vid byggnation inom utredningsområde öst behöver en 
kulvert med bättre kapacitet anläggas under Engholms-
gatan för att mer effektivt kunna släppa ut vatten till 
Lambergstjärnet. Vid byggnation kommer även marken 
behöva utformas så att vatten samlas och rinner på ett 
mer kontrollerat sätt och inte skadar bebyggelsen eller 
infrastrukturen. Öppna dagvattenlösningar eftersträvas, 
men ledning är möjligt för delar av sträcken vid behov. 
Skyfalls-/dagvattenhanteringen bör väl integreras i med 
grönstråket för att utgöra en kvalitet i området. Vid plan-
läggning måste tillräckligt stora ytor avsättas för hantering 
av ytvatten. 

OBS! Efter programmets godkännande har det framkommit att Karlstads 
Kommun bör sänka den framtida 200-årsnivån 17 cm pga av landhöj-
ning. Detta innebär att en 17 cm mindre uppfyllnad än vad som anges i 
detta program behöver göras.

Uträkningen med landhöjningen är framtagen av MSB och Länsstyrelsen i 
arbetet med översvämningsdirektivet.

Efter programmets godkännande har även ett förbättrat underlag för risk-
områden vid skyfall tagits fram. Den nya skyfallskarteringen visar på ett 
betydligt mindre riskområde än vad som redovisas i detta program. 

I den fortsatta planeringen ska gällande riktlinjer och senaste planeringsun-
derlag användas.
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STÖRANDE VERKSAMHETER
Lambergets bostadsområde ligger omgivet av verksamhe-
ter. Verksamheterna och bostäderna skiljs åt av grönytor. 
Då verksamheterna kring Gjuterigatan över tiden har 
skiftat karaktär och gått från industrier till mindre stö-
rande verksamheter med stort inslag av handel bedöms 
det finnas skäl att ompröva dessa skyddszoner och pröva 
möjligheten till bostadsförtätning.
 
På uppdrag av kommunen har Sweco under hösten 2015 
inventerat och gjort en översiktlig bedömning av de 
närliggande verksamheternas påverkan på nya bostäders 
boende- och vistelsemiljö. 

Inom Lambergets verksamhetsområde fanns vid invente-
ringstillfället mellan 140 och 150 verksamheter av varie-
rande karaktär. Bland annat:
• En verkstads-/gjuteriindustri, Valmet AB
• En industri för tillverkning av oljeadditiv,  
 Bycosin AB
• Flera mekaniska verkstäder
• Bil-, båt- och motorcykeltjänster/försäljning
• Fastighetstjänster
• El- och elektronikstjänster
• Byggnadsservice och verktygsuthyrning
• IT-tjänster
• Förråd
• Kontor och försäljning (bland annat försäljning  
 av stationära industribatterier)
• Restauranger

Valmet AB (fastigheterna Städet 5 och Städet 7) och 
Bycosin AB (fastigheten Härden 9) är tillståndspliktiga 
verksamheter och innehar tillstånd enligt Miljöbalken. 

De fordonsverkstäder och andra verksamheter som finns 
längs Gjuterigatan i anslutning till planområdet har inga 
och behöver inte heller några tillstånd. Undantaget är 
Gårdfeldts kyl på fastigheten Tången 19 som har ett till-
stånd för transport av farligt avfall. Den främsta miljöpro-
blematiken med verksamheterna längs Gjuterigaten beror 
på verksamheter som har befunnit sig på dessa tomter 
tidigare och som kan ha orsakat föroreningar i området 
(Sweco, 2015). Se vidare i rubriken Markföroreningar.
Boverket har tagit fram rekommenderade riktlinjer (Bättre 
plats för arbete, Allmänna råd 1995:5) rörande skydds-
avstånd till bostäder från störande verksamheter med 
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Riktlinjerna är delvis 
inaktuella men ger en indikation om verksamhetens ka-
raktär och lämpliga skyddsavstånd. De rekommenderade 
skyddsavstånden från gjuterier till bostäder varierar mellan 
300 och 500 meter beroende på typ och omfattning på 
verksamheten. I gällande tillstånd för Valmet AB har 
tillståndsmyndigheten godkänt en lokalisering cirka 200 
meter från befintliga närliggande bostäder, det vill säga 
betydligt mindre än vad som rekommenderas vid nyeta-
blering av gjuterier. I tillstånd för Bycosin AB finns ingen 
motsvarande formulering om skyddsavstånd. Med hänsyn 
till verksamhetens art och omfattning och med vägledning 
av Boverkets riktlinjer kan ett skyddsavstånd på 200 meter 
till närmaste bebyggelse antas vara rimligt. (Sweco, 2015)

De aspekter som boende i nära anslutning till verksamhe-
terna kan komma att störas av är utsläpp till luft, lukt-
störningar och buller. Nedan beskrivs dessa störningar 
uppdelat per typ av störning.  Även riskaspekten beskrivs 
i detta avsnitt. Avslutningsvis sammanvägs dessa störning-
ar och risker och ett ställningstagande görs för markens 
lämpliga användning. 

Utsläpp till luft
Valmet AB:s gjuteriverksamhet inom fastigheten Städet 
7 innebär stoftutsläpp av i huvudsak järn (Fe) och sand 
(SiO2). Sedan tidpunkten för tillståndsansökan har Valmet 
AB genomfört en rad åtgärder och stoftutsläppen är idag 
inte lika betydande som vid tidpunkten för tillståndsan-
sökan. Stoftutsläppet bör ändå tas i beaktande. (Sweco, 
2015)  
Inom fastigheten Städet 5 bedrivs även verksamhet 
(Corronix coating) som innebär utsläpp till luft av flyktiga 
organiska ämnen (VOC). De flyktiga organiska ämnena 
uppstår vid rengöring av vissa produkter före målning 
samt rengöring av färgsprutor och annan utrustning då 
lösningsmedel används. Från och med 2017 ställer Natur-
vårdsverket krav på att utsläppen inte får överstiga 8 ton 
per kalenderår. Utsläppsmålet beräknas kunna hållas i och 
med att verksamheten byter till vattenburet färgsystem.

Med anledning av verksamheternas förbättringsåtgär-
der gör Sweco bedömningen att Boverkets lägre nivå av 
skyddsavstånd (300 meter) mellan bostäder och verksam-
heterna inom fastigheterna Städet 5 respektive 7 är rimlig i 
avseendet utsläpp till luft.

Det finns idag bostäder som ligger närmre än 300 me-
ter från verksamhetens fastighetsgräns, vilket möjligtvis 
fungerat bra hittills. Nya bostäder som förläggs närmre 
än 300 meter från verksamheten kan dock innebära svåra 
begränsningar för verksamhetsutövaren vid nästa till-
ståndsansökan eller vid förändringar av verksamheten. 
Befintliga bostäder ligger också till stor del skyddade tack 
vare topografi och vegetation. Planerade bostäder kom-
mer att placeras i ett mer oskyddat läge varför ett längre 
avstånd bedöms motiverat.
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För Bycosin AB:s verksamhet inom fastigheten Härden 
9 bedöms VOC/lösningsmedel och stoft ha den största 
potentialen för att förorena luft. I bolagets tillstånd finns 
ett krav på att utsläpp av VOC till luft från verksamheten 
inte får överstiga 10 ton per år. Angående Bycosin AB 
anser Koncessionsnämnden för miljöskydd att företaget 
inte behöver något särskilt villkor beträffande utsläppet av 
stoft. Verksamheten ligger ca 230 meter från planområdet 
vilket bedöms vara ett tillräckligt avstånd för att verksam-
hetens luftutsläpp inte ska påverka boendemiljön inom 
programområdet.

Lukt 
Vid Valmet ABs gjuteriverksamhet (fastigheten Städet 7) 
förekommer utsläpp av luktämnen då organiska form- 
och kärnbindemedel används i processerna. Det finns en 
viss risk för att boende i nära anslutning till Valmet AB 
påverkas av luktstörningar. Ett avstånd på 300 meter kan 
vara lämpligt även med anledning av luktemissioner.

Störande lukt kommer även från tillverkningen av Byco-
sins produkter (lösningsmedel) och vid lossning av ammo-
niak. Klagomål har kommit från de närliggande industri-
verksamheterna. Åtgärder har vidtagits för att reducera 
luktstörningar till omgivningen. Avståndet mellan Bycosin 
och programområdet är mer än 200 meter och bostäder 
inom programområdet bedöms inte kunna påverkas av 
utsläpp av lukt från Bycosin. (Sweco 2015).

Verksamhetsbuller 
Den främsta bullerkällan för planerad bebyggelse inom 
programområdet är verksamheterna inom fastigheten 
Städet 7 (Valmet AB gjuteriverksamhet) och delvis inom 
Städet 5 (Valmet AB verkstadsindustri). Buller från Byco-

sins verksamhet inom fastigheten Härden 9 bedöms inte 
ha någon påverkan på planerad bebyggelse. 

Valmets gjuteriverksamhet inom fastigheten Städet 7 inne-
bär en del buller. Beräkningar gjorda 2008 (Soundcon) 
visar att gällande riktlinjer för högsta ljudnivå från industri 
enligt Boverket (Tabell 1, zon A) innehålls ca 200 meter 
från bullerkällan (ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, 
dagtid), vilket motsvarar 100 meter från fastighetsgräns 
vid Städet 7.

En externbullermätning för Metso Paper AB (numera 
Valmet AB, fastigheten Städet 5) genomfördes 2012. 
Mätningar visade att gällande krav på bullernivåer vid 
befintliga bostäder uppfylls med ett par undantag. Buller-
nivåerna överskreds i två av fem mätpunkter, mätpunkt 
3 nattetid (46,4 dB(A) respektive 5 dagtid (54,2 dB(A) på 
kartan nedan. Ljudnivåerna vid mätpunkt 3 och 5 ligger 
dock inom spännet för avsteg om en ljuddämpad sida kan 
ordnas enligt Boverkets riktvärden för buller utomhus vid 
industri/annan verksamhet (se tabell 1 nedan).
Enligt bullerutredningen överskrids mätpunkt 5 då an-
läggning i ”Emmahallen” körs. Emmahallen ligger i de 
byggnader som idag kallas utvecklingscenter. Här finns 
bland annat en pappersmaskin i liten skala. Emmahallen 
körs enligt uppgift i tillståndet cirka 20 dagar per år. Mät-
punkt 5 är placerad ca 60 meter från industritomten (mark 
planlagd som industri i detaljplan). Mätpunkt 3 ligger på 
en höjd ovanför anläggningen och det kan vara orsaken 
till att bullernivåerna är högre här. 

Bullerstörning på grund av transporter på Gjuterigatan 
och verksamheten vid Valmet AB samt lossning och 
lastning kan inte uteslutas men bedöms vara av begränsad 

omfattning. Se vidare under rubriken Trafikbuller.

En förändring av verksamheten på Valmets fastigheter 
kan innebära att bullerbilden ändras. Sweco menar i sin 
rapport att om nya bostäder skulle förläggas närmare än 
300 m från fastighetsgränsen kan det eventuellt påverka 
Valmets möjligheter när de söker nytt tillstånd och/eller 
vill förändra sin verksamhet. 

Buller från respektive verksamhet bör också analyseras 
sammanvägt med varandra och med omgivande vägars 
trafikbuller. Se vidare under rubriken Trafikbuller.

Risk
I programmet har riskfrågan utretts översiktligt i samråd 
med Räddningstjänsten, miljöförvaltningen och Sweco. 
En bedömning har gjorts att marken inom angivna om-
rådet (>300 m från fastigheterna Städet 7) är lämplig för 
byggnation. Dock behövs mer ingående riskutredningar 
göras i vissa frågor under detaljplaneprocessen. Riskutred-
ningen kan komma att innebära förändringar i förslaget, 
såsom krav på byggnaders placering, utformning och 
i vissa fall användning kan. Nedan beskrivs risker som 
behöver utredas vidare under planprocessen.

Sevesoanläggning
Bycosin AB, inom fastigheten Härden 9, är en så kall-
lad sevesoanläggning som innefattas av lag (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten hanterar stora 
mängder av måttligt brandfarliga vätskor. Uppskattnings-
vid bör ett avstånd på 100-200 meter hållas från bostäder. 
Bycosin AB ligger ca 230 meter från närmsta planerade 
bostad. Under detaljplaneprocessen ska risken för  
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Tabell 1. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde 
utomhus vid bostadsfasad. (Riktvärde Boverket)

Karta från externbullerutredning av verksamheten inom Städet 5 2012 
där mätpunkerna 1-5 är utmärkta.

Karta från externbullerutredning av verksamheten inom Städet 7 2008. Ekvivalent ljudnivå, dagtid. 
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kemikalieolyckor utredas mer ingående. Riskutredning-
en bör utföras enligt handboken Samhällsplanering och 
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering 
(MSB, 2015). Det bör också beaktas att Seveso fokuserar 
på splitter, tryckvåg etc. och att även giftig rökbildning kan 
innebära en risk. 

Gasolupplag Valmet
Valmet AB har stora mängder gasol inom fastigheten 
Städen 5 och ytterligare en cistern med gasol kommer att 
placerar inom fastigheten Städen 7. Den tillkommande 
gasolcisternens är betydligt mindre än den befintliga men 
dess placering i förhållande till de planerade bostäder 
är inte avskärmad av topografin på samma sätt. Risker 
kopplade till gasolcisternerna ska utredas vidare under 
detaljplaneprocessen. 

Transporter med farligt gods
Rekommenderade vägar för farligt gods är Hammaröle-
den, Sågverksgatan och Lantvärnsgatan och ligger mer än 
180 meter från närmsta planerade bostad och bör därmed 
inte innebär någon risk för de planerade bostäderna. Ris-
ken bör ändå behandlas i en riskutredning under detaljpla-
neprocessen. Ungefärliga trafikmängder och transport-
vägar för kringliggande verksamheter bör framgå. Det bör 
också redovisas hur transporterna planeras gå i framtiden 
och hur riskbilden då ändras.

Verksamheter i direkt anslutning till planerad bebyggelse
Bostadsbebyggelse planeras i direkt anslutning till befintli-
ga verksamheter längs Gjuterigatan. Verksamheten är inte 
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken men 
kan innebära vissa störningar för närboende. T.ex bör 
tillstånd för brandfarliga varor uppmärksammas. Verksam-

heterna inom fastigheterna Tången 1, 4, 5, 6, 7, 16, 17 och 
18 ska undersökas vidare i en riksutredning. I utredningen 
ska det framgå vilka risker som finns, vad konsekvensen 
för en potentiell olycka är och vilka konsekvenser som 
kan accepteras.

Sammanfattning riktlinjer störande  
verksamheter
Den sammanvägda bedömningen är att ett avstånd på 
300 meter från verksamheter inom fastigheten Städet 7 till 
nya bostäder bör hållas för att undvika störningar, risker 
och olägenheter för de boende. Avståndet bedöms också 
tillräckligt för att tillkommande bostäder inte ska innebära 
inskränkningar för verksamheten i framtiden. Avståndet 
räknas från verksamhetens gräns, som i det här fallet 
bedöms vara fastighetsgräns för Städet 7. Parkeringsplat-
ser utanför verksamhetens grind/staket räknas i inte in i 
verksamhetsområdet.

Marken inom den 300 meter breda skyddszonen föreslås 
fortsätta användas som park där de mer personintensiva 
ändamål bör placeras i skyddszonens norra delar.

Verksamheten inom fastigheten Härden 9 (Bycosin AB) 
bedöms ligga på tillräckligt avstånd (>200 meter) för att 
inte innebära störningar i form av buller, luftutsläpp, lukt 
etc. för nya bostäder inom programområdet. Under plan-
skedet ska risker kopplade till kemikalieolyckor (seveso) 
utredas vidare för verksamheten.

Bostadsbebyggelse planeras i direkt anslutning till befint-
liga verksamheter längs Gjuterigatan. Verksamheten är 
inte tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken 
men kan innebära vissa störningar för närboende.  Verk-

samheterna ska undersökas vidare i en riskutredning i 
detaljplaneskedet. Även om ingen förutsedd risk förelig-
ger bedöms det lämpligt att ett avstånd på ca 15-20 meter 
hålls från verksamhetens fastighetsgräns till bostadsfasad 
för att åstadkomma en god boendemiljö. Det bedöms 
också vara positivt om vegetation kan bibehållas/planteras 
däremellan för att fungera som en visuell avgränsning.

Tomten närmast fastigheten Städet 5 (Valmets utveck-
lingscenter, Corronix Coatings ytbehandlingsverksamhet 
m.m.) är utsatt för buller, utsläpp till luft och risk kopplat 
till gasolupplag. Med hänsyn till utförda bullermätningar, 
topografi och verksamheternas placering på fastigheten 
bedöms ett avstånd på minst 100 meter från mark plan-
lagd för industri lämpligt att hålla för nya bostäder (se ur-
klipp ur gällande detaljplan). Inom 100-metersskyddzonen 
är marken möjlig att pröva för flera typer av icke störande 
verksamhet, såsom kontor, handel, hantverk, service etc. 
Befintlig verksamhets möjlighet till utveckling ska dock 
beaktas och risker kopplade till gasolupplaget ska utredas 
vidare i planskedet.

Vattentornet har inte bedömts som en potentiell risk för 
de planerade bostäderna. Dess funktion och tillfart får 
dock inte påverkas av exploateringen.
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MARKFÖRORENINGAR
Tidigare verksamheter längs Gjuterigatan kan ha orsa-
kat markföroreningar som spridit sig till marken inom 
utredningsområde öst. Marken bör därför undersökas 
under detaljplaneprocessen. Uppgifter finns om att mel-
lanlagring av farligt avfall kan ha skett inom fastigheten 
Tången 19. Inom fastigheten Tången 7 (smidesverkstad) 
kan halogenerade lösningsmedel ha används innan år 
1990 (klass 3, måttlig risk, enligt inventering av miljöför-
valtningen 2015). Även provtagning av grundvattnet kan 
vara lämpligt då uppströms liggande verksamheter kan 
ha hanterat lösningsmedel. Grundvattenrör vid ett par 
punkter rekommenderas. Metaller, olja och lösningsmedel 
bör analyseras. 

Inga kända markföroreningar finns i område väst. Det 
finns heller ingen kännedom om någon verksamhet som 
kan ha orsakat föroreningar på platsen. 

GEOTEKNIK
Utifrån den översiktliga jordartskartan och en geoteknisk 
utredning för fastigheten Gängtappen 5 kan marken antas 
bestå av sand och mo. Därunder troligtvis lera vilande på 
sand/grus/morän. En geoteknisk utredning ska göras un-
der detaljplanens samrådsskede. Markens förutsättningar 
för grundläggning och infiltration är relevanta att utreda. 
Grundvattnet kan antas ligga grunt i utredningsområde 
öst (ca en meter ner) Grundvattnets rörelser och påverkan 
vid fyllnad och pålning bör också utredas i samband med 
den geotekniska utredningen.

Höga radonvärden har noterats i det intilliggande bostads-
områden. Vid en geoteknisk utredning bör även förekom-
sten av markradon undersökas.

TRAFIKBULLER
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216) innehåller riktvärden för bland annat vägtrafik-
buller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå som gäller för 
vägtrafik är 55 dBA vid bostadsfasad (alternativt 60 dBA 
vid bostadsbyggnader om högst 35 m2) samt högst
50 dBA vid uteplats. De beräknade ljudnivåerna ska redo-
visas i detaljplaneskedet om det inte kan anses obehövligt 
med hänsyn till bullersituationen, vilket enligt en prelimi-
när bedömning innebär åtminstone 5 dBA under riktvär-
dena. 

Med hänsyn till omgivande vägars trafikmängd (se karta), 
hastighet och avstånd till vägarna bedöms vägtrafikbuller-
nivån understiga gällande riktvärden för trafikbuller. 

Enligt Boverkets beräkningsmodell i publikationen ”Hur 
mycket bullrar vägtrafiken” bör 55 dBA klaras redan 10 
meter från vägmitt från Engholmsgatan.

Under vidare planprocess bör dock frågan utredas mer 
detaljerat. Trafikbuller (även maxnivåer) ska då beräknas 
och sammanvägas med industri-/verksamhetsbuller så att 
en god ljudmiljö kan säkerställas.
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KULTURMILJÖ OCH HISTORIA 
Lamberget användes under lång tid som ängs- och 
betesmark. På 1800-talet fanns ett fåtal lantgårdar och 
under tidigt 1900-tal tillkom ett antal villor. Efter andra 
världskrigets slut planerades ett stort industriområde på 
låglänt mark som fylldes upp. Bland annat uppfördes 
då Karlstads Mekaniska Werkstads gjuteri, ritad av Erik 
Swedlund. Det nya industriområdet uppfattades då som 
avlägset, eftersom det var vanligt att bo i direkt anslutning 
till arbetsplatsen. En utökning av befintlig villabebyggelse 
samt komplettering med ett antal punkthus utefter Lam-
bergets västra sida genomfördes. Bland annat uppfördes 
vid Engholmsgatan Karlstads första punkthus år 1950.

Ur kulturhistorisk synpunkt är det intressant att byggna-
der från tiden då Lamberget var ett mer lantligt område 
i utkanten av staden fortfarande finns kvar, som några 
av de äldre gårdarna samt vagnslider och uthus. Bostads-
områdets koppling till industrin och arbetsplatserna på 
framförallt KMW är tydlig i de lamell- och punkthus som 
byggdes närmare vattnet runt 1950-talet.

De ursprungliga lantgårdarna är i kommunens kulturmil-
jöprogram utpekade som särskilt värdefulla byggnader. 
Ett antal andra småhus är utpekade som byggnader med 
visst värde/gott exempel. På Lambergets topp finns också 
en befästningsanläggning som varit flygvärnsställning för 
luftvärnskanoner. Anläggningen har ett pedagogiskt värde 
som minnesmärke från andra världskriget

Kulturmiljöerna är inte av riksintresse. Inte heller några 
byggnadsminnen finns i området.
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Karta grönstruktur

GRÖNSTRUKTUR OCH NATURVÄRDE 
Skogen (1) inom programområdet har som helhet höga 
sociala värden och nyttjas av kringboende, motionärer, 
skola etc. Rekreationsvärdet bedöms som särskilt högt 
då Herrhagen, Tormestad och övriga delar av Lamberget 
har en brist på tillgängliga grönytor. Skogen avses bevaras 
och kopplingar till skogen ska beaktas vid placering av nya 
byggnader. 

Skogen har även ett högt naturvärde. Sluttningen mot 
öster innehåller en del gamla grova tallar. Västra och 
södra delen innehåller olika lövträd som lönn, rönn, ek, 
asp, björk. Området i stort har en fin flora och är en god 
insektsmiljö i varma lägen. Naturvårdsintressanta arter 
som myskbock, rävticka (signalarter) och tallticka finns 
(inventering Karlstads kommun, 2012). Vid byggnation 
bör en grön koppling bibehållas mellan skogen och Lam-
bergstjärnet/Lambergskanalen för att möjliggöra ekolo-
giska samband. Skogen och höjdpartiet är också en viktig 
avskärmning mellan industrifastigheten och bostäderna.

Även grönstråket runt Lambergstjärnet (2) är ett populärt 
och välanvänt promenadstråk med högt socialt värde. Det 
bedöms vara av stort värde att bevara och utveckla ett 
sammanhängande stråk. 

Det grönstråk i öster (3) som idag fungerar som skydds-
zon mellan bostäder och verksamheter kommer i och 
med planens genomförande att minskas i bredd. Stråket 
har också ett visst rekreationsvärde och är en passage 
för gående och cyklister. Förtätning ska ske så att denna 
kopplingen  inte bryts. Passagen ska vara tillgänglig för 
allmänheten och ha en inbjudande karaktär. 
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100m

Kartan visar gräns 100 meter från strandkant och område där strandskydd föreslås upphävas vid ny detaljplan.

För boendevärdet i tillkommande bostäder är det också 
positivt att bevara uppvuxna träd som visuell avskärmning 
mot intilliggande verksamheter. 

Allérna längs Wallbergsgatan/Engholmsgatan omfattas 
av det allmänna biotopskyddet (7 kap MB).  Dispens kan 
lämnas av Länsstyrelsen i det enskilda fallet, om särskilda 
skäl finns. Träden kan komma att påverkas vid byggnation 
och markuppfyllnad/schaktning. De potentiellt höga vär-
den som träden hyser bör vägas mot den samhällsnyttan 
byggnationen innebär. 

I området finns också Wallbergsparken med kommunal 
lekplats som är välanvänd. På motstående sida av Wall-
bergsgatan finns en grusplan som för närvarande upplåts 
åt Värmlands Kennelklubb vilka använder ytan som hund-
träningsplats. 

Under planarbetet bör tillgången på platser för lek/spon-
tanidrott ses över.

STRANDSKYDD
I och med att en ny detaljplan antas återinträder det gene-
rella strandskyddet 0-100 meter från strandkant. Delar av 
byggnationen innebär att strandskyddet behöver upphä-
vas. Skäl till upphävande bedöms finnas då bebyggelse re-
dan idag är placerad närmre än 100 meter från strandkant 
och strandskyddens syften saknar därför betydelse (Skäl 1 
MB kap 7 18c§) . Ny bebyggelse bedöms kunna placeras 
på samma avstånd från strandkant som den befintliga be-
byggelsen. Bebyggelsen är också väl avskilt från stranden 
av Engholmsgatan (Skäl 2 MB kap 7 18c§). 
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TRAFIK
Vägstruktur
Vägnätet inom Lambergets bostadsområde utgörs till 
största del av lokalgator för blandtrafik. Vissa gator har 
trottoar (gångbana) på ena sidan av vägen. 

Bostadsområdet omgärdas av industrier och verksamheter 
som genererar en del tung trafik. Vid planering i området 
bör säkerheten beaktas i de punkter bostadstrafiken och 
de oskyddade trafikanterna behöver beblandas med den 
tunga trafiken. Med hänsyn till kommande omledningar 
av den tunga trafiken (ny led mot Välsviken som avlastar 
norra delen av Hammaröleden) bör trafik från nya bo-
städer i första hand ledas norrut hellre än västerut på Eng-
holmsbron och Husbyggaregatan. Bostadstrafiken angör 
relativt snabbt nuvarande statlig väg (236) oavsett vägval, 
vilket är positivt ur trafiksäkerhetsaspekt.

Ett tillskott på ca 100 nya bostäder uppskattas innebära en  
ökning med ca 270 fordon i årsdygnstrafik (ÅDT). Kring-
liggande kommunala gator har kapacitet för ökningen 
utan åtgärder. Påverkan på de kringliggande statliga vägar-
na bedöms vara försumbar då den procentuella ökningen 
är mycket liten (ca 2%).
 
Gång och cykel
Stomnät för cykel finns från centrum (Ankersbron) via 
Herrhagen fram till Lambergets västra del.  Inom Lam- 
berget finns ett lokalnät, där separat cykelstråk främst 
finns längs Engholmsgatan. I övrigt sker cykeltrafiken i 
blandtrafik på lokalgator.

Bostäderna på Lamberget är få och omgärdas av industri-
er, verksamheter och trafikleder. Brister finns i cykelväg- 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten, dagvatten
Programområdet ligger inom kommunens verksamhets-
område för VA. För vatten och spillvatten till planerade 
bostäder i öster finns möjlighet att ansluta till befintliga 
ledningar i Engholmsgatan. Dagvatten leds till Lambergs-
tjärn. Nya ledningar förläggs lämpligen i den tillkomman-
de allmänna gatan. Planerade bostäder i utredningsområde 
väst ansluts till befintliga VA-ledningar i Lambergsgatan. 
 
En befintlig spillvattenledning löper genom utrednings-
område öst och kommer att behöva flyttas. 

Återvinningsstation
En befintlig återvinningsstation i programområdets östra 
del behöver flyttas för att möjliggöra byggnation. 

Ett nytt lämpligt läge bör vara möjligt att hitta i närom-
rådet. Omlokalisering sker i samråd med FTI (Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen)som ansvarar för statio-
nen. 

nätet vilka i framtiden bör kunna förbättras avsevärt när 
den tunga trafiken från Hammaröleden leds om till nya 
Välsviksleden (planerat till tidigast 2025) och Tormestad 
utvecklas till stadskvarter med bostäder.

På kort sikt kan ett antal enklare åtgärder, för att förbättra 
för gång- och cykeltrafiken, vara aktuella att genomföra. 
Gång- och cykelpassager över Engholmsgatan bör ses 
över. Den bristande länken i gång- och cykelpassagen runt 
Lambergstjärn bör också åtgärdas. Likaså finns behov av 
att förbättra cyklisters framkomlighet och säkerhet i kors-
ningen Engholmsgatan-Faktorigatan-Gjuterigatan. 

Tillkommande vägar inom programområdet bör utformas 
för blandtrafik, likt befintliga gator. Gående- och cyklisters 
framkomlighet genom parkområdet i öster ska bibehållas. 

Buss
Baslinje 8 (Sjöstad-Herrhagen-Centrum-Skåre-Grava) 
trafikerar Engholmsgatan två gånger i timmen. Hållplats 
finns inom 100 meter från både utredningsområde öst och 
väst.

Parkering 
Inom utredningsområde öst finns en oreglerad parke-
ringsplats som idag fungerar som utökad gatuparkering. 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet varför 
parkeringen kan tas i anspråk till förmån för nya bostäder 
utan kompensation. Parkeringsplatsen i utredningsområde 
väst nyttjas av intilliggande bostadsrättsförening vilken har 
tomträtt på marken.

För nya bostäder och verksamheter gäller att all parkering 
ska lösas inom den egna fastigheten.
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B2 Bostäder kan prövas. Särskilda krav ställs på bl a   
 terränganpassning.

HKJZP Handel, kontor, icke störande verksamheter, 
 parkering.

PARK 1 Bostadsnära park med lekplats

PARK 2 Rekreationspark med ytvattenhantering

PARK 3 Skyddszon mot intilliggande verksamhet. 
 Bör ej utformas så att människor uppmuntras att 
 vistas stadigvarande på platsen.

 Grön passage som ska bibehållas

 Be�ntliga uppväxta träd bör bibehållas i största   
 möjliga utsräckning

 Ny tillfartsväg

STÄDET 7

KÖRNAREN 1

Gjuterigatan

Faktorigatan

STÄDET 5

Teckenförklaring

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
De områden som i första hand är möjliga att bebygga är 
delar av de områden som tidigare angivits som utrednings-
område väst respektive öst (se karta sid 7). Mindre förtät-
ningar inom befintligt bostadsområde kan vara möjligt på 
initiativ av fastighetsägaren. Strandzonen och skogen är 
inte aktuella att bebygga utan föreslås bevaras och utveck-
las som rekreationsområden.

Möjligheten till bostadsförtätning begränsas av Valmets 
verksamheter i söder. Tillräckliga ytor måste också avsät-
tas för hantering av ytvatten. Inom de områden som är 
lämpliga för bostadsbyggande uppskattas ca 90-100 lä-
genheter rymmas varav merparten ryms i den östra delen. 
I väster finns viss möjlighet att utveckla möjligheten till 
handels- och kontorslokaler.

På kommande sidor beskrivs förtätningsförslagen i utred-
ningsområdena öst respektive väst mer ingående var för 
sig.

Förslag
Förtätningsförslag översikt

Exempel på gestaltning av ytvattenhantering. Mariastaden, Helsingborg
Foto: Lars-Erik Widarsson
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UTREDNINGSOMRÅDE ÖST
Nya bostäder
I området i öster bedöms det möjligt tillföra upp till 80 
nya bostäder (B1). Utbyggnadsytan bör hållas kompakt så 
att ett tillräckligt brett parkstråk kan behållas. De nya bo-
städerna kan utformas på flera olika sätt. T.ex. punkthus, 
lamellhus eller stadsvillor. Byggnaderna bedöms lämpliga 
att uppföra i ca 4-6 våningar där de högre nivåerna främst 
lämpar sig i den norra delen. Lokaler i bottenvåning kan 
vara lämpligt mot Engholmsgatan. Då utbyggnadsytan 
är liten är möjligheten till markparkering begränsad bör 
andra alternativ övervägas. Det kan även vara motiverat 
att förse ny bebyggelse med brandsäkra trapphus för att 
undvika att allt för stor andel av marken hårdgörs för 
framkomlighet för räddningstjänsten.

Störande verksamheter
Utbyggnadsytan begränsas i söder av Valmets verksamhet 
inom fastigheten Städet 7. Ett avstånd på ca 300 meter 
från gräns till verksamheten ska hållas med anledning 
av de störningar och risker verksamheten innebär. Verk-
samheterna längs Gjuterigatan innebär betydligt mindre 
störningar och ett avstånd på 15-20 meter från verksam-
hetens fastighetsgräns till bostadsfasad bedöms tillräcklig. 
Dock ska en riskutredning göras i detaljplaneskedet där 
verksamheterna längs Gjuterigatan behandlas mer ingå-
ende. De uppväxta träd som finns mellan de planerade 
bostäderna och Gjuterigatans verksamheter bör så långt 
som möjligt bevaras och i annat fall återplanteras då den 
visuella avgränsningen är positivt för boendemiljön.

Översvämning
För att klara gällande översvämningsriktlinjer behöver 
byggnadernas funktionsnivå (entré, installationer etc.) ord-
nas ca 35-80 cm högre än dagens marknivå. Delar av mar-

ken kommer därmed att behöva höjas. Likaså behöver en 
ny tillfartsväg ordnas som möjliggör att ta sig till och från 
bostaden vid höga nivåer (200-årsnivå) i Vänern. Den nya 
tillfartsvägen kan anslutas till Engholmsgatan ca 55 meter 
norrut jämfört dagens infart (Wallbergsgatan). Den nya 
tillfartsgatan ansluts till Lambergsgatan och det befintliga 
bostadsområdet. Den nya tillfarten innebär därmed att i 
princip samtliga befintliga bostäder på Lamberget får en 
översvämningssäker tillfart norrut och vidare till E18.

Befintlig infartsväg (Wallbergsgatan) genom parken rivs 
helt eller delvis och en mer sammanhållen park kan ord-
nas mellan de nya och de befintliga bostäderna. En gång- 
och cykelväg ordnas/behålls genom parken. En kortare 
del av Wallbergsgatan behålls för tillfart till fastigheten 
Körnaren 1.

Ytvattenhantering
Då området ligger lågt kommer delar av parken att behöva 
användas för svackdiken, dammar eller på annat sätt ut-
formas för att omhänderta ytvatten (100-årsregn). Ytvat-
tenhanteringen bedöms rymmas inom området betecknat 
”Park 2” (se kart på sid 22) kombinerat med avvattnande 
svackdike och ledning mot Lamabergstjärn. I detaljpla-
neskedet ska ytåtgång och utformning studeras ingående 
och tillräckliga ytor avsättas i detaljplanen. 

Grönstruktur
Det är av stor vikt att ett tillräckligt brett grönstråk behålls 
mellan nya och befintliga bostäder. I redovisat förslag är 
avståndet mellan respektive fastighetsgräns ca 20 me-
ter vid den smalaste punkten. Grönstråkets entré från 
Engholmsgatan bör utformas så att parken tydligt upplevs 
tillgänglig för allmänheten. Gestaltning av gränsområdet 
mellan privat och offentlig mark blir därför viktig att stu-

dera i detaljplaneskedet.
Stora karaktärsfulla träd, exempelvis alléerna (som omfat-
tas av allmänna biotopskyddet) och ett flertal andra större 
uppväxta träd bör bevaras. En inventering av vilka träd 
som är värdefulla att bevara ska göras i planskedet. 

Med anledning av verksamheten inom Städet 7 bör 
parken i den södra delen inte utformas på ett sådant sätt 
som uppmuntrar människor att vistas en längre tid på 
platsen. Exempelvis bör lekplatsen även i fortsättningen 
ligga i den norra delen av parken. Parkens mittersta del 
kan innehålla t.ex ytor för spontanidrott kombinerat med 
ytvattenhantering. 

Bebyggelsestruktur, karaktär
Lamberget har byggts ut under flera etapper vilket har gett 
stadsdelen dess karaktär. Planens genomförande skulle 
innebära ytterligare en årsring i bebyggelsestrukturen som 
representerar vår tid. Tillkommande bebyggelse behöver 
inte nödvändigtvis följa de strukturer som finns idag utan 
kan utgöra ett nytt tillskott. Bebyggelsens kan utformas 
på flera olika sätt utan att områdets karaktär påverkas 
negativt.

Gatustruktur
Föreslagen bostadsförtätning i området innebär, på grund 
av gällande översvämningsriktlinjer, att en ny angörings-
väg behöver anordnas. Området föreslås angöras ca 50 
meter norr om dagens infart. Den nya vägen ersätter delar 
av Wallbergsgatan. 

För att förbättra framkomligheten och säkerheten för gå-
ende och cyklister bör en ny passage över Engholmsgatan, 
i höjd med nya infarten/parken övervägas. Möjligheten att 
cykla genom parken bör behållas.
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Illustration, möjlig utformning. Illustrationen visar punkthus i ca fem våningar. De fyra husen rymmer totalt 
ca 80 lägenheter. Den totala bruttoarean är ca 6000 m2. Illustrationen redovisar ytor för 48 parkerings-
platser vilket motsvarar kommunens p-norm på 8 platser per 1000 m2 BTA. Markparkering ryms men 
parkering i garage eller alternativa lösningar rekommenderas för att ge utrymme för uteplatser, småbarnslek 
och liknande inom bostadstomten. 

Illustration, alternativ möjlig utformning. Illustrationen visar lamellhus med en total byggnadsarea om ca 
5600 m2 . Illustrationen redovisar ytor för ca 24 markparkeringsplatser vilket täcker drygt hälften av behovet 
enligt kommunens parkeringsnorm. Lösningen förutsätter att ca 20 parkeringsplatser ordnas i garage eller på 
annat sätt.  

Förtätningsförslag inom utredningsområde öst
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UTREDNINGSOMRÅDE VÄST
Nya bostäder
I den västra delen av Lamberget bedöms en mindre bo-
stadsförtätning vara möjlig på den södra sidan av Lam-
bergsgatan, i direkt anslutning till befintliga bostäder. För 
att byggnation på platsen ska vara lämplig krävs att bygg-
naden hanterar nivåskillnaden på ett lämpligt sätt. Mar-
kens lutning är ca 1:12. Ett flerbostadshus i 3-5 våningar 
uppskattas rymmas på platsen. Parkering kommer delvis 
behöva lösas i garage under byggnaden eller på annan 
plats då utrymmet för markparkering är begränsat.

Nya verksamheter
Området som idag är planlagt för markparkering, upplag, 
förrådsbyggnader och kontor bedöms kunna utvecklas 
även med andra typer av icke störande verksamheter så-
som handel och service. De personintensivare verksamhe-
terna bör då placeras i den norra delen. Högre bebyggelse 
än dagens tillåtna 1-2 vån kan prövas.

Störande verksamheter
Verksamheterna inom Städet 5 (Valmets västra fastig-
het) innebär störningar och risker varför ett avstånd på 
minst 100 meter från industriverksamhetens gräns till nya 
bostäder bör hållas. Föreslagen ny bostadstomt ligger mer 
än 100 meter från gräns till industriverksamhet och ligger 
även skyddat bakom ett skogsbevuxet höjdparti. 

Mindre känsliga verksamheter, såsom handel och kontor 
kan placeras närmre än 100 meter. 

Exempel på flerbostadshus i kuperad terräng. Lamellhus planerade i 
Älvsjö, Stockholm (Visualisering Engstrand och Speek AB)

Foto Lambergsvägen idag. Möjlig förtätningstomt markerad med vit 
streckad linje.(foto: Google Maps)

Översvämning
Ingen markuppfyllnad krävs för byggnation i de västra de-
larna. Översvämningssäker tillfart måste dock säkerställas. 
Föreslagna bostäder (1) bör samordnas med byggnationen 
i den östra delen för att nyttja översvämningssäker väg 
genom utredningsområde öst. 

Föreslagen verksamhetstomt (2) klarar tillfart från tom-
tens södra del till Engholmsgatan. 

Grönstruktur
Ett tillräckligt brett släpp till skogen ska hållas så att sko-
gen även fortsättningsvis upplevs tillgänglig för allmän-
heten. Släppet behövs även för att skötsel och tillsyn av 
vattentornet.

Illustration, möjlig utformning. 
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Genomförande
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Huvudmannaskap
Kommunen är idag huvudman för allmän plats inom progra-
mområdet och bör vid kommande detaljplanering vara så även 
fortsättningsvis. 

Tidplan
Programmet upprättas under 2016 och är föremål för beslut 
om samråd i Stadsbyggnadsnämnden med efterföljande samråd 
under hösten/vintern 2016. Efter att föreliggande planprogram 
har godkänts kan planprocesser för detaljplan(-er) för (del-)
område inom programområdet påbörjas (efter att erforderliga 
beslut fattats).

Markanvisning
Karlstads kommun, via Teknik- och fastighetsförvaltningen, 
äger marken där nya bostäder och verksamheter pekas ut som 
möjliga inom programområdet.

Exploatering av mark för bostadsändamål hanteras enligt gällan-
de policy för markanvisning. Markanvisningen kan ske till flera 
byggherrar. Område väst och öst kan markanvisas fristående 
från varandra. Område öst bör genomföras först.

Avtal
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har idag ett avtal 
med Karlstads kommuns Teknik och fastighetsförvaltning om 
placering av återvinningsstation på kommunens fastighet, Lam-
berget 1:1. Vid en flytt av denna anläggning kommer avtal om 
en ny placering krävas innan en flytt kan aktualiseras.

Värmlands Kennelklubb nyttjar genom markupplåtelse (årligen) 
en grusplan inom fastigheten Lamberget 1:1. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Efter kommande detaljplanering kan behov finnas av reglering 
av fastigheter för att möjliggöra ett genomförande av planerna, 
vilket beaktas inom ramen för respektive plan.

Inom programområdet är upplåtelse med tomträtt aktuellt för 
ny bostadsbebyggelse. 

I område väst är befintlig parkering upplåten med tomträtt till 
BRF Skiftnyckeln. Del av verksamhetstomten är upplåten med 
tomträtt för Stiftelsen Karlstadhus som avser bygga kontor på 
tomten. Hänsyn tas till befintliga tomträtter vilka enbart på eget 
initiativ berörs av detta planprogram. 

TEKNISKA FRÅGOR
Utredningar
Som underlag för planprogrammet har utredning gällande 
störande verksamheter gjorts. Inom ramen för fortsatt de-
taljplanering inom området finns behov av ett flertal ytterligare 
tekniska utredningar såsom riskutredning, bullerutredning, ge-
oteknisk utredning och miljöteknisk markundersökning. Sådana 
utredningar beställs och hanteras i samband med kommande 
detaljplanering.

EKONOMISKA FRÅGOR
De nödvändiga åtgärder som krävs för att genomför kommande 
detaljplaner bekostas helt eller delvis av exploatör (-er). I dagslä-
get kända åtgärder är:

• Flytt av spillvattenledning
• Nya VSD-ledningar
• Anläggande av ny infartsväg
• Utbyggnad av anläggning för ytvattenhantering 
• Eventuell marksanering

Då exploateringen innebär att parkmark tas i anspråk kommer 
kommunen även ställa krav på kompensationsåtgärder i form av 
utveckling av kvarvarande parkmark.

Exploatören kan även genom exploateringsbidrag behöva helt 
eller delvis bekosta flytt av hundträningsplats.
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behöver dock vissa specifika frågor studeras närmare i en 
riskutredning. Exempelvis sevesoanläggning inom fast-
igheten Härden 9, gasolupplag inom Städet 5 och even-
tuell risk från de mindre störande verksamheterna längs 
Gjuterigatan. 

I detaljplaneskedet behöver även en geoteknisk utredning 
göras, där bl.a förskomsten av markföroreningar, och 
grundvattnets rörelse undersöks. Även förekomsten av 
markradon kan vara lämplig att undersöka.

Mark och naturmiljö
Planen innebär att grönytor tas i anspråk för bostadsbe-
byggelse. Grönytan som föreslås tas i anspråk för bostads-
bebyggelse i utredningsområde öst fungerar idag som 
avskärmning mellan verksamheter och bostäder och delvis 
som svämningssyta för ytvatten. Av de ca 4400 m2 som fö-
reslås övergå från parkmark till bostadsmark är ca 700 m2 
idag planlagd som och används som parkering. Ca 1000 
m2 är en grusad instängslad yta som används av Värm-
lands kennelklubb. Grönytan i sin helhet har dock ett visst 
värde både ur ekologisk och social aspekt. Det är av stor 
vikt att en tillräckligt bred zon bevaras för att grönytans 
värde och funktion ska kunna bibehållas. Möjligheten att 
åstadkomma ett sammanhängande grönstråk i området 
i framtiden ska ej begränsas. Det bör i detaljplaneske-
det klargöras hur förlusten av grönyta kan kompenseras 
genom en standardhöjning på kvarvarande grönytor. Ex-
ploateringen bör helt eller delvis bekosta iordningställande 
av ytvattenhantering integrerat med parken inom progra-
mområdet. Idag har områden en brist på ytor och anlägg-
ningar för lek/spontanidrott, särskilt sådana anpassade 
efter ungdomars behov. Kompensationsåtgärder är därför 
prioriterade att täcka det behovet. Åtgärder kan göras i 
eller i anslutning till planområdet.

BEHOVSBEDÖMNING
För programmet har en behovsbedömning av miljöbe-
dömning gjorts. Kommunens ställningstagande är att pro-
grammet och kommande detaljplan (/-er) inte förväntas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En 
miljöbedömning enligt MB 6:11-16-18 bedöms därmed 
inte behöva göras. Programmet förväntas dock innebära 
en viss påverkan på miljön vilket behandlas i detta avsnitt. 
I avsnittet behandlas även de ekonomiska och sociala kon-
sekvenser planen väntas medföra.  Behovsbedömningen 
har samråtts med Länsstyrelsen (december 2015). 

MILJÖKONSEKVENSER
Hälsa och säkerhet
För att marken ska vara lämplig för bostadsbyggande 
krävs åtgärder för att klara skyddsnivån (+46,87) för höga 
vattenstånd i Vänern. Åtgärderna innebär lokala markupp-
fyllnader upp till 80 cm vid bostadshuset samt att en ny 
infartsväg ordnas till de nya bostäderna.

Vissa åtgärder kommer också behövas för att vatten inte 
ska påverka intilliggande fastigheter negativt vid höga 
vattenstånd i Vänern eller vid skyfall. Tillräckligt sto-
ra grönytor bedöms finnas för att kunna iordningställa 
en säker ytvattenhantering. Ytor för detta ska avsättas i 
detaljplan

Området angränsar till verksamheter/industrier som i 
olika utsträckning innebär risker och olägenheter. I pro-
grammet har en bedömning gjorts att i de föreslagna för-
tätningsområdena är avståndet tillräckligt för att undvika 
risker och störningar för de boende. Verksamheterna har 
också en viss marginal för utveckling. I detaljplaneskedet 

Konsekvenser
En björkallé i området omfattas av det allmänna bio-
topskyddet. Förtätning kan anpassas så att allén i hu-
vudsak bibehålls. Dispens kan lämnas av Länsstyrelsen i 
det enskilda fallet, om särskilda skäl finns. Att iordning-
ställa en översvämningssäker tillfartsväg för Lambergets 
bostadsområde liksom att bygga nya bostäder bör kunna 
vara sådana särskilda skäl.

Den bostadsförtätning som föreslås i utredningsområde 
väst innebär att ca 1200 m2 natur (planlagd som allmän 
platsmark för park) tas i anspråk för bostäder. Marken 
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 
Lambergsgatan. Inga kända höga naturvärden finns på 
platsen. I förslaget lämnas ett släpp (ca 10 meter brett) för 
att skogen även fortsättningsvis ska vara tydligt tillgänglig 
för allmänheten. 
 
Vid detaljplaneläggning inträder det generella strandskyd-
det 0-100 meter från strandkant. Delar av byggnationen 
innebär att strandskyddet behöver upphävas. Skäl till 
upphävande bedöms finnas då bebyggelse redan idag är 
placerad närmre än 100 meter från strandkant och strand-
skyddens syften saknar därför betydelse. Ny bebyggelse 
placeras på samma avstånd från strandkant som den be-
fintliga bebyggelsen. Bebyggelsen är också väl avskilt från 
stranden av Engholmsgatan. Upphävandet av strandskyd-
det bedöms inte ha några betydande negativa konsekven-
ser för varken växt- och djurliv eller allmänhetens tillgång 
till strandområdet.

Ny bebyggelse bedöms kunna utgöra en naturlig förtät-
ning utan större påverkan på stadsbilden. Nödvändiga 
uppfyllnader bör utformas som naturlikt som möjligt, 
vilket ska följas upp i detaljplanen.
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Ekonomiska konsekvenser
Verksamheterna längs Gjuterigatan har över tiden succes-
sivt ändrat karaktär från industrier till mer icke störande 
verksamheter såsom verkstäder med stor del inslag av 
handel. Att planera bostäder i anslutning till dessa verk-
samheter innebär en bekräftelse av denna utveckling 
och att gå tillbaka till mer störande industrier i området 
kan vara svårt i direkt närhet till bostäderna. Planen kan 
därmed komma att innebära vissa begränsningar för de 
närmast intilliggande verksamheterna.  Tillräcklig hänsyn 
bedöms ha tagits till de tyngre verksamheterna inom fast-
igheterna Städet 5 och 7.

För Karlstads utveckling och tillväxt är bostadsförtätning 
nödvändigt. Behovet av bostäder behöver tillgodoses för 
att inte förhindra tillväxten. Även mindre förtätningar är 
av stor betydelse och behöver ske parallellt med de större 
utbyggnadsprojekten för att möta olika behov. Mindre 
projekt har också möjlighet att generera bostäder inom en 
snarare framtid. 

Att bygga bostäder där redan utbyggd infrastruktur kan 
nyttjas är ekonomisk fördelaktigt liksom det är god hus-
hållning med naturresurser.

Att utveckla allmän plats genom att t.ex. ge parken en hö-
gre standard och anlägga nya ytvattenanläggningar förvän-
tas innebära att skötselintensiteten behöva ökas i området.  
Ett genomförande av projektet kan därmed förväntas ge 
ökade driftkostnader för kommunen. Kommunen har 
begränsade resurser vilket kan innebära att ytorna inom 
planen inte kommer att kunna skötas i enligt intentionen.
 

Sociala konsekvenser
Lamberget har goda förutsättningar för bra boendemiljö-
er. Området är kollektivtrafikförsörjt, ligger inom cykel-/
gångavstånd till centrum där många arbetsplatser, affärer 
och annan service finns. Det är också god tillgång på 
grönytor med både skog, lekplats och promenadstråket 
runt Lambergstjärn i närheten.

Förtätningen innebär att grönytor (allmän platsmark) tas 
i anspråk för bostäder. Grönytorna bedöms inte inneha 
varken höga rekreations- eller naturvärden. Bebyggelsen 
föreslås begränsas så att en stor sammanhängande park-
stråk kan bevaras.

Byggnationen kan ha en positiv effekt på tryggheten inom 
de grönytorna som idag kan upplevas otrygga, särskilt 
av kvinnor kvällstid. Att få fler ”ögon på platsen”, bättre 
belysning och en allmän upprustning av parkytorna skulle 
ha en positiv påverkan.

Nybyggnationen innebär upp till ca 100 nya bostäder i 
området. Fler kommer att vara i behov av förskoleplatser 
etc. Behovet av förskoleplatser uppskattas kunna täckas 
med de satsningar som görs i kringliggande stadsdelar 
(Norrstrand, Klara, Inre Hamn m.fl).  
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Programmet kommer att följas av en eller flera detaljpla-
ner. Nedan sammanfattas vilka utredningar som behöver 
göras och vilka frågor som behöver studeras vidare i 
planskedet.

Riskutredning
En riskutredning behöver göras under planprocessen 
Utredningen ska omfatta: 

1. Seveso
Bycosin AB inom fastigheten Härden 9 är en så kallad 
sevesoanläggning. Verksamheten hanterar stora mängder 
av måttligt brandfarliga vätskor. Risken ska utredas med 
Sevesohandboken som underlag. Uppskattat skyddsav-
stånd innan riskutredning är 100-200 meter. Observera att 
giftig rökbildning inte ingår i Seveso. Seveso fokuserar på 
splitter, tryckvåg etc. Röken kan vara ett större problem.

2. Gasolupplag Valmet
Valmet har stora mängder gasol och ytterligare en cistern 
med gasol tillkommer vars placering i förhållande till 
tänkta bostäder är sämre än det befintliga läget. Gasolcis-
ternerna ska ingå i riskutredningen. 

3. Transporter med farligt gods 
Rekommenderade vägar för farligt gods är Sågverks-
gatan och Lantvärnsgatan och ligger mer än 180 meter 
från närmsta planerade bostad. Risken bör behandlas 
översiktligt i utredningen. Ungefärliga trafikmängder och 
transportvägar bör framgå.  Det bör också redovisas hur 
transporterna planeras gå i framtiden och hur riskbilden 
då ändras.

4. Verksamheter i direkt anslutning till planerad bebyggelse. 
Bostadsbebyggelse planeras ca 20 meter från befintliga 
verksamheter. Verksamheten är inte tillstånds-/anmäl-
ningspliktiga enligt MB men kan innebära vissa störningar 
för närboende.  Verksamheterna på fastigheterna Tången 
1, 17, 4, 5, 7, 16 och 18 ska undersökas vidare. Vilka san-
nolikheten för en olycka och konsekvensen av de potenti-
ella olyckorna ska utredas. 

Riskutredningen kan komma att innebära förändringar i 
förlaget.

Omhändertagande av ytvatten
Delar av parkområdet i öster kommer att behöva utfor-
mas så att ytvatten vid skyfall och/eller höga vattennivå-
er i Vänern kan omhändertas på ett säkert sätt utan att 
orsaka skador på ny eller befintlig bebyggelse. Ytåtgång 
och utformning av detta ska studeras mer ingående och 
tillräckliga ytor avsättas i detaljplanen.

Buller
Under planprocessen ska omgivningsbuller från kringlig-
gande vägar och verksamheter beräknas och analyseras 
sammanvägt för att säkerställa att gällande riktvärden kan 
innehållas och en god ljudmiljö kan åstadkommas för de 
planerade bostäderna. 

Geoteknisk utredning
I detaljplaneskedet behöver även en geoteknisk utredning 
göras, där bl.a markens infiltrationsförmåga, grundlägg-
ningsförutsättningar, förekomst av markföroreningar och 
grundvattnets rörelse undersöks. 
Även förekomsten av markradon kan vara lämplig att 
undersöka.

Kompensation av grönytor
Genomförande av programmet innebär att grönytor tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse. Det bör i detaljplaneske-
det klargöras hur förlusten av grönytor kan kompenseras 
genom en standardhöjning på kvarvarande grönytor. 
Exploateringen bör helt eller delvis bekosta iordningstäl-
lande av ytvattenhantering integrerat med parken inom 
programområdet. Även ytor och anläggningar för lek/
spontanidrott för ungdomar är ett prioriterat behov som 
bör utredas som en möjlig kompensationsåtgärd. Dialog 
med närboende bör föras.

Övrigt
Ett flertal andra frågor kommer att fortsätta utredas i 
efterföljande detaljplaner såsom: 
• Inventering och skyddande av värdefulla träd
• Placering och utformning av ny bebyggelse
• Åtgärder för att förbättra framkomligheten för gåen-

de och cyklister.
• Utformning för att översvämningssäkra byggnader

Fortsatt arbete
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Synpunkter från samrådet att behandla
• Spridningsberäkna luftföroreningar (PM10, NO2, 

bensen och bensoapyren) för de nya bostäderna ska 
göras under planarbetet. 

• En ny plats för återvinningsstation ska hittas och re-
dovisas i planhandlingen. Placering och val av system 
sker i samråd med Karlstad Energi AB och miljöför-
valtningen.  

• Exploateringen kan komma att innebära bullerkrav 
för de tillståndspliktiga verksamheterna i närområdet. 
Detta ska beaktas i planarbetet så att en önskvärd 
utveckling av verksamheterna inte förhindras

• Behovet av nya transformatorstationer behöver utre-
das. Placering av dessa ska utredas under planproces-
sen i samråd med Karlstad El- och Stadsnät AB.

• Behovet av trafiksäkerhetsåtgärder ska utredas i plan-
skedet.
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