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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

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

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, i Samhällsbyggnadshuset och på Biblio-
teket. Granskningstiden är minst två veckor.

Antagande: Beslutet att anta detaljplanen sker i kommunfullmäktige. Planer som inte är av 
principiell betydelse antas av stadsbyggnadsnämnden. 

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

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om beslutet 
inte överklagas.
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• Planeringsförutsättningarna
• Planens syfte
• Hur planen är avsedd att genomföras
• De överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående  

intressen och planens konsekvenser 
• Om planen avviker från översiktsplanen, hur den i så fall gör det och skälen för avvikelsen.

Inledning

Bakgrund
Fastighetsägana till fastigheterna Lammet 1, 2 och 9 har begärt ny detaljplan för ändrad mark-
användning inom sina fastigheter. Marken som idag är verksamhetsmark föreslås utvecklas för 
bostadsändamål. 

Inom kvarteret Lammet finns ytterligare fyra fastigheter med olika fastighetsägare. Dessa fastighe-
ter föreslås ingå i detaljplanen och planläggas för en liknade användning. Dock bör möjlighet att 
fortsätta med pågående verksamheter finnas. Verksamheterna bedöms ej kunna utgör en risk för 
människor hälsa och verksamheterna bedöms som icke störande.

Planens syfte
Planen syftar till att omvandla kvarteret Lammet inom stadsdelen Tormestad till ett bostadskvarter 
med flerbostadshus i ca fem till sju våningar. Även kontor och centrumändamål föreslås möjliggö-
ras i byggnadernas nedre våningsplan. Icke störande verksamheter medges i delar av kvarteret för 
att möjliggöra för befintliga verksamheter att finnas kvar. 

Huvuddrag
Planen innebär att verksamhetsmark tas i anspråk för i huvudsak bostadsbebyggelse. Bebyggelse fö-
reslås i en grundskala om fem våningar. I nordväst medges bebyggelse i sex respektive sju våningar i 
syfte att avskärma buller från Värmlandsbanan och Hagaleden. Mot villabebyggelsen i öster ska den 
femte våningen vara indragen minst 2,5 meter så att byggnaderna upplevs som fyra våningar från 
Föreningsgatan. 

Omgivande gator bekräftas med användningen gata. Del av Örsholmsgatan föreslås kompletteras 
med planteringsytor för att anpassa gatans skala och karaktär till bostadsanvändningen. Del av älv-
ståket ingår i planen och bekräftas med användningen park.

Planen innebär möjlighet till ca 29 000 m2 (BTA) bostadsbebyggelse, vilket bedöms kunna motsvara 
ca 300 lägenheter. Bottenvåningar får även användas till kontor och centrumändamål. Bottenvå-
ningarna utgör ca 5000 m2. Inom vissa fastigheter medges icke störande verksamheter i bottenvå-
ningen för att möjliggöra för befintliga verksamheter att finnas kvar. Byggrätten för detta motsvarar 
lite drygt dagens verksamhetsbyggnader. I stora delar av kvarteret medges kontor även i våning två 
och tre, vilket möjliggör ett bevarande av äldre byggnader och ger en mer flexibel markanvändning. 
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Nya bostadsbyggnader omfattas av utformningsbestämmelser. Fasader ska utföras i tegel, trä eller 
puts. Entréer ska finnas mot allmänna gator. Entrépartier mot gatan ska markeras med avvikande 
färg, material eller på annat sätt avvikande gestaltning. 

Merparten av kvarteret är möjligt att underbygga med parkeringsgarage. Bostadsgårdar mot öster 
får dock inte underbyggas och marken får inte höjas mer än 0,5 meter då dessa på ett naturligt sätt 
ska ansluta till befintlig markhöjd på Föreningsgatan.

Nivån för färdigt golv ska anpassas för att klara beräknat högsta flöde i Klarälven. Garage får dock 
planeras under denna nivå förutsatt att tekniska anläggningar och öppna inlopp översvämningssäk-
ras.

Marföroreningar förekommer inom planområdet, varför bestämmelser har införts på plankartan 
som anger att startbesked inte får ges för nybyggnation förrän förorenad mark har åtgärdats.

Med anledning av planområdets närhet till Värmlandsbanan, som utgör farligt godsled, har skydds-
bestämmelser införts på plankartan. Fasader mot järnvägsspår ska utföras med obrännbart material, 
luftintag ska vändas bort från järnvägen och utrymning bort från järnvägen ska vara möjlig.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Utredningar
• PM Miljöteknisk markundersökning - Kv Lammet, Ramböll, 2022-05-30
• Vibrationsutredning - Detaljplan Kv Lammet, Sweco, 2022
• Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan - Kvarteret Lammet, Sweco, 2022-05-30
• Kulturmiljöunderlag för detaljplanering av kvarteret Lammet, Karlstads kommun, 2020-08-21
• Tekniskt utlåtande gällande Lammet 1, Klara Arkitekter, 2020-10-08
• Bullerutredning inför detaljplan, Lammet 1, 2, 9 Karlstad, Sweco, Falun Miljö, 2021-10-12
• Riskbedömning för Kv. Lammet, Klara Arkitekter, 2020-06-01
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning av f.d. TT-tvätten inom fastigheten Lammet 9, 

Karlstad, Geosigma, 2017-06-28

Plandata
Planområdet är beläget i Tormestad 
och omfattar ca 1,5 ha. Planen omfat-
tar kvarteret Lammet och delar av dess 
omgivande gator. Kvarteret Lammet 
utgörs av fastigheterna Lammet 1, 
2, 5, 9, 10 ,11 och 12. Planområdet 
avgränsas i norr av Klarälven, i söder 
av Örsholmsgatan, i väster av Pump-
gatan och i öster av Föreningsgatan. 
Marken inom kvarteret är i privat ägo. 
Omgivande gator och parkmark är 
kommunala och ingår i stamfastighe-
ten Lamberget 1:1.
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Planen överensstämmer med ÖP och planerad utveckling av området.

Övriga program och policys
Byggnader inom Lammet 1 och 9 är utpekade i Karlstad kommuns kulturmiljöprogram som bygg-
nader med visst värde.

Gällande detaljplan
För planområdet gäller Stadsplan för Kv Baggen mfl från 1980. 
Norra delen av kv Lammet är där planlagt för ”småindustri” med en högsta byggnadshöjd på 7,6 
meter. Den södra delen är planlagd för ”handel samt i vissa fall bostäder” där byggnader får uppfö-
ras i två våningar.  
 
Planen innefattar även omgivande gator där gatuhöjder som ej längre är aktuella anges. Stadsplanen 
omfattar även älvstråket som är planlagt som park.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2020-02-12 § 33, att upprätta 
detaljplan för Lammet 1, 2 och 9. Planområdet innefattar hela kvarteret samt delar om omgivande 
allmän plats då stadsbyggnadsförvaltningen ansett det lämpligt.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts och samråds med Länsstyrelsen 2021-11-10 enligt Miljöbalken (6 kap). Kommunens 
bedömning är att genomförandet av denna plan inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen anser att påverkan på planerat dubbelspår på Värmlandsbanan måste undersökas 
innan de kan fatta beslut om BMP eller ej.   

Frågan om påverkan på Värmlandsbanans utveckling har undersökts och beskrivs vidare under 
rubriken ”Avvägning mot annan lagstiftning”.

Följande miljöfrågor anses relevanta att utreda inom ramen för planprocessen och behandlas under 
rubriken Konsekvenser i denna planbeskrivning: 

• Buller och vibrationer
• Markföroreningar
• Risker kopplade till olyckor med farligt gods
• Ras och skred
• Översvämning
• Påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad
• Trafiksäkerhet
• Påverkan på Värmlandsbanans utveckling (riksintresse för kommunikationer)
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Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn. Planens genomförande bedöms inte kunna föranleda 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. 

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Klarälven är i denna del utpekad som riksintresse för yrkesfisket och för naturvård då Klarälven 
fungerar som vandringsområde för klarälvslax och öring enligt 3 kap 5§ miljöbalken. Gränserna 
för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av högt allmänt 
intresse enligt Hushållningsbestämmelserna i 3 kap miljöbalken finns att ta hänsyn till. Detaljplanen 
bedöms inte kunna påverka riksintresset på grund av planens karaktär och avståndet från strand-
kant. 

Planområdet ligger cirka 65 meter från Värmlandsbanan som utgör riksintresse för kommunikatio-
ner. Den långsiktiga planen för denna sträcka av Värmlandsbanan är en utbyggnad av ytterligare ett 
spår. Detta är dock ej beslutat i nationell plan. För att inte förhindra en sådan utveckling bör plane-
ringen ta höjd för att ett ytterligare spår tillkommer. Då det ej är fastställt vilken sida av befintligt 
spår ett nytt spår anläggs bör utgångspunkten vara alternativet närmast planområdet. En 20 meter 
bred korridor sydost om befintligt spår, för att ta höjd för att en ny dubbelspårsbro behöver byggas 
bredvid den befintliga över Klarälven, bör reserveras. En bredare korridor kan vara aktuell i vissa 
lägen för att kunna bygga brostöd med mera. Planområdet bedöms dock ligga på tillräckligt avstånd 
för att inte utgöra ett fysiskt hinder för Värmlandsbanans framtida spårutbyggnad. 

Utbyggnad till dubbelspår kan ha en viss påverkan på risk- och bullersituationen för planområdet. 
Då det idagsläget inte finns nåt uppdrag på att anlägga dubbelspår är utgångspunkten att vid bul-
lerberäkning utgå från befintligt spår och prognosår 2040. Likaså är utgångspunkten vid riskbedöm-
ning att utgå ifrån befintligt spår. För resurshushållning i ett längre perspektiv är det dock önskvärt 
att beakta risk och buller från ett tillkommande spår ca 10 meter närmare planområdet än befintligt 
spår vid utformning av risk- och bulleråtgärder inom planområdet. Se vidare under rubriken ”Stör-
ningar, hälsa och säkerhet”.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Planen berör inget område som pekas ut i 4 kap. MB.

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

Klarälven (östra älvgrenen) omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförekomsten har 
idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Planområdet är anslutet till det kom-
munala dagvattennätet. Planen innebär att marken inom planområdet kommer att saneras och att 
mark som idag används för verksamheter istället kommer användas för i bostadsändamål, i huvud-
sak. Planen anses därmed medverka till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids.
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7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Strandskydd är upphävt i området men behöver prövas på nytt i planarbetet.

Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte att utveckla den fysiska utformningen 
utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna planen har särkilt frågor 
som rör trafiksäkerhet och barns möjlighet att röra sig själva i en sammanhållen stad varit relevanta 
att hantera. Även tillgång till närlek, främst för mindre barn har också pekats ut som en fråga att 
bevaka i planprocessen. Analysen har t.ex. lett till planbestämmelser som reglerar minsta tillåtna 
storlek bostadsgårdar samt att dessa ska vara planterbara. Analysen har också lett fram till förslag på 
åtgärder utanför planområdet för att öka tryggheten och trafiksäkerheten.

Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspektiv redovisas under rubriken Konse-
kvenser - Sociala konsekvenser, längst bak i planbeskrivningen.

Förutsättningar och planförslag

Markanvändning
Marken inom kvarteret Lammet används i huvudsak för verksamheter av olika slag. Verksamheterna 
består bland annat av bilverkstad, billackering, annan verkstad, kontor, lager samt lokaler för olika 
idrottsföreningar. I kvarterets sydöstra del finns även bostäder i form av två fristående villor.  
Omgivande gator är kommunala lokalgator.

Planförslag
Planområdet får markanvändningen bostäder (B) med möjlighet till centrumändamål (C1) och kon-
tor (K1) i bottenvåningen. I delar av planområdet ges möjlighet till kontor även i våning två och tre 
(K2). Detta innebär möjlighet att bevara och använda befintliga byggnader med visst kulturhistoriskt 
läge. Det ger även större flexibilitet i de mer bullerutsatta delarna av planområdet.

I planområdets sydvästra del medges även verksamheter (Z1) i syfte att möjliggöra för befintliga 
verksamheter att finnas kvar. Användningen verksamheter är bred och medger en rad olika typer av 
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Där ingår t.ex. verkstäder, fordonsservice, 
partihandel, tillverkning och lager.

Omgivande gator bekräftas med användningen gata (GATA). Del av älvståket bekräftas med  
användningen park (PARK).
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Bebyggelse
Inom Lammet 9 finns en större industrianläggning i 1-3 våningar. Industrianläggnings äldsta delar 
uppfördes i början på 1900-talet åt Karlstad Tagelspinnerifabrik. Anläggningen har under 1900-talet 
byggts om och till. De äldre byggnaderna har idag vitslammade tegelfasader och fönster i olika ut-
föranden med blåmålade karmar. Inom fastigheten finns även nyare verkstadsbyggnader i en våning 
med plåtfasad. 

Inom Lammet 1 finns ett bostadshus från 1920-talet. Byggnaden utgörs av två delar i två respektive 
en våning. Fasadena är slätputsade i en gråvit kulör. Även inom Lammet 2 finns ett bostadshus. 
Bostadshuset är ett enklare envånigshus med sadeltak och brun locklistpanel. Där finns även enklare 
förråd/garage målat i brunt.

Inom Lammet 10 finns en verkstadsbyggnad i en respektive två våningar. Byggnaden har plåtfasa-
der i en ljus kulör.
Inom Lammet 11 finns en verkstadsbyggnad i en våning med flackt sadeltak och plåtfasader.

Inom Lammet 5 finns en kontors- och verkstadsbyggnad i en respektive två våningar. Byggnaderna 
har flacka sadeltak har rödmålade träfasader med vita detaljer.

Lammet 12 består av en envånings förrådsbyggnad med flackt sadeltak och plåtfasad. Byggnaden är  
sammanbyggd med intilliggande byggnader inom Lammet 5 och 11.

Öster om planområdet finns en relativt småskalig bostadsbebyggelse i två våningar. Bebyggelsen 
utgörs av villabebyggelse och enstaka småskaliga flerbostadshus. Söder om planområdet finns en 
glesare och enklare envåningsbebyggelse för olika typer av verksamheter. Sydväst om planområdet 
finns en trevånings kontorsbyggnad med tegelfasad.

Flygfoto över befintlig bebyggelse. Planområdet markerat.
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Planförslag
Planen möjliggör för ny bostadsbebyggelse i huvudsak fem våningar (V samt högsta byggnads-
höjd 16,6 m och nockhöjd 20 m). Mot väster medges en något högre bebyggelse som motsvarar 
sex våningar (högsta byggnadshöjd 19,5 m och nockhöjd 23 m). Upp till en tredjedel av bebyg-
gelsen i detta område får uppgå till sju våningar (VII) där byggnadshöjden får uppgå till 22,5 m och 
nockhöjden 26 m (v2). Den högre höjden motiveras av dess bulleravskärmande effekt.

Mot villabebyggelsen i öster ska översta våningen (den femte våningen) utföras indragen minst 2,5 
meter så att byggnaden mot Föreningsgatan upplevs som en fyravåningsbyggnad (v1). Detta för att 
möta den lägre bebyggelseskalan öster om Föreningsgatan.

Byggnadernas placering regelras i viss mån (prickmark) för att åstadkomma en kvartersform där 
bebyggelsen i huvudsak placeras mot omgivande gator och parkstråk. Syftet med kvartersformen är 
att avskärma buller, åstadkomma skyddade innergårdar samt ge gatorna en stadsmässig utformning. 
Mot villabebyggelsen i öster föreslås en mer öppen struktur som möter stukuren i det området. 
Kvarteret föreslås delas upp i två kvarter med ett gångstråk i nordsydlig riktning emellan.

I vissa delar är byggnaders placering mer fri. Där begränsas byggnaders utbredning istället med 
bestämmelser om största tillåtna byggnadsarean (e1 , e2 och e3). Bestämmeslen innebär att ungefär 
hälften av marken inom det angivna området är möjligt att bebygga. Därutöver får komplement-
byggnader såsom cykelförråd och miljöhus uppföras om sammanlagt 100 m2 inom det angivna 
området. Dessa komplement byggnader får högs vara 3,5 m höga (nockhöjd).

Merparten av kvarteret är möjligt att underbygga med parkeringsgarage. Bostadsgårdar mot öster 
får dock ej underbyggas och marknivån får inte höjas mer än 0,5 meter då dessa på ett naturligt sätt 
ska ansluta till befintlig markhöjd på Föreningsgatan.

Nya bostadsbyggnader omfattas av utformningsbestämmelser (generell bestämmelse). Fasader 
ska utföras i tegel, trä eller puts. Entréer ska finnas mot allmänna gator. Entrépartier mot gatan ska 
markeras med avvikande färg, material eller på annat sätt avvikande gestaltning.
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Markens utformning (kvartersmark)
Icke bebyggd mark inom kvarteret används till stor del för markparkering eller uppställningsplats 
för respektive verksamhet. Större delen av marken är hårdgjord (asfalt eller grus) med undantag för 
gräsytor i anslutning till bostadshusen.

Planförslag
För att göra marken lämplig för bostäder, med hänsyn till översvämningsrisk, behöver nivån för fär-
digt golv anpassas för att klara beräknat högsta flöde i Klarälven. Under denna nivå får dock garage 
anläggas förutsatt att tekniska anläggningar och öppna inlopp översvämningssäkras. Byggnadshöj-
der är anpassade för ett delvis underjordiskt garage. I del av kvarteret regleras att eventuell under-
byggnad ska förses med planterbart bjälklag, detta för att möjliggöra en grön innergård. Bostadsgår-
dar mot öster får dock inte underbyggas och marken får inte höjas mer än 0,5 meter då dessa på ett 
naturligt sätt ska ansluta till befintlig markhöjd på Föreningsgatan. Bestämmelse om begränsningar 
av markens uppfyllnad gäller all kvartersmark, av geotekniska skäl.

För att möjliggöra bostadsgårdar med grönska ska mark som underbyggs med garage förses med 
planterbart bjälklag (b1, b2). 

I öster regleras att marken (vid bostadsändamål) ska iordningställas för gemensam bostadsgård (n1). 
Marken får inte användas för parkering annat än en handikapparkeringsplats.

Planen reglerar att förgårdsmark om 1,5-3 m (prickmark) ska finnas mot omgivande allmän plats.

Kulturhistoriska värden
Inom planområdet finns två byggnader som är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram som 
byggnader med visst värde (blå kategori). I samband med planarbetet har ett kulturmiljöunderlag 
tagits fram i syfte att mer ingående värdera byggnaderna (Karlstads kommun, 2021).

I underlaget anges att planområdet som helhet är av kulturhistoriskt intresse som representant för 
delar av Karlstads industrihistoria. Inom planområdet finns bebyggelse bevarad från den industri 
som etablerades i det framväxande Tormestad under 1900-talets två första decennier. Karlstads 
Tagelspinneri etablerades 1904 och sannolikt är de äldsta delarna av anläggningen på fastigheten 
Lammet 9 uppförda ungefär vid denna tid. Anläggningen har under 1900-talet byggts om och till 
varpå den ursprungliga äldre karaktären har förändrats. Den helt ursprungliga anläggningen vid 
Karlstads tagelspinneri är idag svår att avläsa på platsen. Den stora fabriksbyggnad som uppför-
des i klassicistisk stil 1927 är däremot trots senare förändringar tydligt avläsbar och har till stor del 
behållit sin karaktär. Detsamma gäller för 1930-talets modernistiska tillägg som ansluter åt väster. 
Byggnadernas har sedan använt för tvätteri och andra verksamheter. Byggnadernas kontinuitet på 
platsen under närmare hundra år har gett en miljöskapande prägel och med läget vid Klarälven har 
anläggningen ett högt industri- och kulturhistoriskt värde.  

Den andra byggnaden som pekats ut som kulturhistoriskt värdefull är en f.d. charkuterifabrik från 
år 1924 sammanbyggd med ett butiks- och bostadshus i form av en villa, uppförd år 1926. Ur-
sprungligen hade byggnaden en klassicistisk dekor och spröjsade fönster, men omgestaltades på 
1940-talet i funktionalistisk stil. I kulturmiljöprogrammet är det endast fabriksdelen som markerats 
på kartan, men av texten framgår att det också är villadelen som är åsyftad och värderad. Byggnaden 
har ett industrihistoriskt värde som representant för det tidiga 1900-talets mer småskaliga verk-
samheter, där också en bostad kunde vara integrerad med verksamheten. Byggnadens ursprungliga 
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volymer och takformer tillsammans med fasadernas välbevarade funktionalistiska karaktär ger den 
också ett miljöskapande värde i området.

I kulturmiljöutredningen görs ställningstagandet att den utpekade bebyggelsen på fastigheterna 
Lammet 9 och Lammet 1 representerar väsentliga delar av Karlstads och Tormestads industrihis-
toria och bidrar därigenom till att förmedla industrihistoriska kunskaper och upplevelser. Området 
bedöms samtidigt tåla en relativt omfattande nyexploatering utan att det leder till betydande negativ 
påverkan på kulturvärdena. Vid tillskapandet av ett nytt bostadsområde är det, ur ett kulturmiljöper-
spektiv, önskvärt att värdefulla delar av den befintliga bebyggelsen bevaras och integreras i det nya 
sammanhanget så att platsen behåller sitt tidsdjup. På så sätt skulle också det nya bostadsområdet 
få en variation i bebyggelsen och en unik identitet. Tillkommande bebyggelse bör då utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet så att placering, skala, materialval och färgsättning på ett lämpligt sätt 
samspelar med befintlig bebyggelse.

Planförslag
De utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom planområdet är möjliga att bevara och 
kombinera med ny bostadsbebyggelse. Befintliga byggnader kan användas som kontor och en rad 
andra ändamål utöver bostäder. Byggnaderna skyddas dock ej i plan då byggnaderna inte bedöms 
vara i tillräckligt gott skick för att förses med rivingsförbud. Den markföroreningsproblematik som 
finns i området är också svår att åtgärda utan rivning. Dock kan annan användning än bostäder vara 
möjligt utan sanering, som t.ex kontor eller centrumändamål vilket planen också medger i samtliga  
våningsplan i de äldre fabriksbyggnaderna.

Ovan: Industrianläggning inom fastigheten Lammet 9.
Till vänster: Bostadshus inom fastigheten Lammet 1. 
Nedan: Industrianläggningen sedd från innergården.
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Grönytor och växtlighet
Marken inom planområdetär till största delen hårdgjord. I anslutning till bostadshusen inom Lam-
met 1 och 2 finns gräsytor och enstaka buskar och träd.

Planförslag
För att säkerställa tillgång till gröna bostadsgårdar regleras på plankartan att delar av marken mot 
öster ska iordningställas för gemensam bostadsgård (n1). Dessa ytor får inte bebyggas och ej heller 
användas för parkering annat än handikapplats. Dessa områden får inte höjas mer än 0,5 meter. 
Detta i syfte att ansluta till Föreningsgatan och intilliggande villaområde på ett naturligt sätt. Detta 
medför även att parkeringgarage troligen inte är aktuellt i denna östra del vilket möjliggör för träd-
plantering och vegetation i större utsträckning än vad som är möjligt på bjälklag.

I övriga delar ha planen anpassats för att möjliggöra underjordiskt garage. För att säkerställa bo-
stadsgård med möjlighet till viss grönska regleras att marken vid en sådan underbyggnad ska förses 
med planterbart bjälklag (b1 och b2).

Föreslagen placering av nya byggnader längs älven innebär att byggnaderna hamnar två meter längre 
bort från älven jämfört med befintligt hus. Detta för att möjliggöra ett öppnare och generösare 
allmänt parkstråk längs älven.

Närhet till grönområde
Enligt kommunens miljö- och klimatstrategi ska alla invånare i Karlstad ha tillgång till ett mindre 
grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och ett när-
strövområde inom 30 minuters promenadavstånd (ca 2,5 km). 

Ett ”litet grönområde” kan t.ex. vara inom bostadsgården. Merparten av bostäderna kommer ha 
tillgång till egen bostadsgård. I de fall detta inte kan åstadkommas bedöms älvpromenaden och de 
grönytor i anslutning till denna kunna tillgodoräknas för att uppnå detta mål. Planens placering av 
byggrätter innebär en viss breddning av parkstråket längs älven. Exploateringen ska även bidra med 
medel för upprustning av älvpromenaden för sträckan som passerar planområdet.

Men ett sk ”större grönområde” avses ett grönområde större än 1 hektar som generell riktlinje. Det 
större grönområdet ska erbjuda möjlighet till aktivitet och vila och fungera som en mötesplats för 
boende i området. Bedömning får dock göras från fall till fall och ner till 0,5 ha kan vara accepta-
belt om det är en välgestaltad park och det finns möjlighet till både aktivitetet och vila och om det i 
övrigt finns god tillgång till egna trädgårdar eller gröna större bostadsgårdar. 

Lite drygt 300 meter från planorådet finns Lambergstjärn som räknas som ett sådant område. 
Området är dock relativt svårtillgängligt då vägen dit är storskalig och inte anpassad för fotgängare. 
Mindre åtgärder på Industrigatan skulle förbättra tillgängligheten. Motsvarande funktion skulle 
älvpromenaden kunna ha med dess intilliggande grönytor. Särskilt då en ny park anläggs inom kort i 
området Haga entré ca 150 meter väster om planområdet. Parken är drygt 2500 m2 stor och kom-
mer innehålla både småbarnslek och en aktivitetspark för större barn med t.ex. parkour, skate och 
klättring. 

600 meter väster om planområdet ligger Gubbholmen, ett drygt 6 ha stort rekreationsområde med 
utegym och promenadstigar. Från planområdet kan man ta sig dit till fots via promenadstråket längs 
Klarälven.
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Ca 800 meter öster om planområdet ligger Örsholmens IP med kringliggande naturområde. Även 
detta område är relativt lättillgängligt för gående och cyklister tackvare älvstråket och separerade 
GC-banor.

Planförslaget bedöms i stort kunna uppfylla alla målen när det gäller närhet till grönområden. 

Strandskydd
Strandskydd är upphävt i området men behöver prövas på nytt i detta planarbetet. Strandskyddet 
föreslås upphävas inom hela planområdet (generell bestämmelse). Särskilda skäl för upphävande 
av strandskyddet bedöms finnas då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften (enl. MB 7 kapitlet 18c §).

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger ca 1,5 km från Karlstads centrum med ett brett utbud av både kommersiell och 
offentlig service. 

Närmsta grundskola är Herrhagsskolan, ca 1 km från planområdet. Förskolor, vårdcentral, matbuti-
ker och annan service finns inom 1 kilometers avstånd på Herrhagen och i Haga. 

I det direkta närområdet finns även diverse verksamheter och butiker såsom färgbutik, däckverk-
stad, gym, godisaffär, drivmedelsstation, bilhandlare, båttillbehör etc.

Planförslag
Planen möjliggör för service i olika former genom bestämmelsen ”centrumändamål” (C1), som 
medges i bottenvåningar i hela kvarteret. Med användningen ”centrum” avses all sådan verksamhet 
som behöver ligga centralt eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Där ingår till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
smådjursklinik, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa än-
damål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av 
vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård.

Även användningen ”Verksamheter” som medges i bottenvåning i delar av kvarteret kan innehålla 
inslag av service. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande.

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 2 km från planerat nytt resecentrum där mycket god kollektivtrafikförsörj-
ning kommer finnas. Stora torget som utgör bytespunkt ligger ca 1,5 km från planområdet. Ca 1 km 
från planområdet ligger Hagatorget där snabbusstråket, linje åtta och linje 2 trafikerar hållplatsen. 
Snabbusstråket och linje 2 trafikerar även Nygatan i Haga ca 700 meter från planområdet.

Linje 12 som är en centrumlinje passerar Olovsgatan på Herrhagen ca 500 m från planområdet och 
Idrottens hus ca 400 meter söder om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Sammanhängande cykelvägnät finns från planområdet längs älven in till centrum via Haga. Goda 
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cykelmöjligheter finns även österut till t.ex. Örsholmen och Lamberget.

Då området till stor del är ett verksamhetsområdet är gatumiljöerna inte anpassade för fotgängare. 
Åtgärder behöver göras i gatumiljön för att bättre anpassa miljön för bostadsändamål. Detta rör 
främst den direkt omgivande gatumiljön kring kvarteret (del av Pumpgatan och del av Örsholms-
gatan). Även resterande del av Pumpgatan bör ses över, främst vid utfarter så att fotgängare och 
cyklister på ett trafiksäkert sätt kan röra sig fram till Magasinsgatan och vidare till Herrhagen/centr-
um. Att t.ex förbättra de målade gångbanor på Industrigatan skulle också vara en enkel åtgärd för 
att öka tryggheten och tillgängliggöra ett större närområde för boende i planområdet att röra sig i.

Biltrafik och gatumiljö
Planområdet angörs idag från Pumpgatan, Örsholmsgatan och Föreningsgatan. Pumpgatan och 
Föreningsgatan är båda återvändsgator och trafikeras enbart av angöringstrafik till kvarteret Lam-
met och till intilliggande kvarter på motstående sida av respektive gata.

Även Örsholmsgatan i söder är relativt lågtrafikerad. Gatan fungerar som angöringsväg till ytterli-
gare ett antal verksamheter och bostadskvarter. Örsholmsgatan ansluter i öster till Lantvärnsgatan 
med ca 11 000 fordon per dygn och i väster till Pumpgatan som i söder även den ansluter till Ham-
maröleden/Lantvärdsgatan och med Magasinsgatan med ca 6000 fordon.

Gatumiljöerna kring kvarteret är i stort anpassade efter områdets karaktär idag med stor andel verk-
samheter. Föreningsgatan är dock försedd med trottoar längs båda sidor av gatan. Pumpgatan är 
försedd med trottoar på gatans västra del. Örsholmsgatan saknar trottoarer i sträckan förbi planom-
rådet. Längre öster ut finns trottoar på gatans norra sida. Örsholmsgatan är i vissa delar upp till 20 
meter bred. Vägkant används av intilliggande verksamheter för parkering. 

Planförslag
In- och utfart förslås, likt idag, vara möjlig mot Pumpgatan, Örsholmsgatan och Föreningsgatan. 
Gatorna bekräftas på plankartan med användningen (GATA).

När planområdet bebyggs med bostäder bör kringliggande gator anpassas bättre för fotgängare. 
Pumpgatans östra sida bör då förses med trottoar. Vändzonen i gatans norra del behöver utökas. 
En vändszon med 21 meter i diameter behöver anläggas för att säkra framkomlighet för bland an-
nat sopbil, vilket innebär att en mindre del av parkmarken planläggs som GATA. Föreningsgatans 
nuvarande utformning bedöms fungera för den nya användingen (bostäder), dock bör vändzonen i 
norr ses över även på denna gatan. För att rymma en vändzon med 21 meters diameter behöver en 
mindre del av fastigheten Lammet 9 tas i anspråk för gata (GATA). Vändzonerna kan med fördel 
utformas som en torgyta för att på ett respektfulltsätt möta miljön intill älven.

Örsholmsgatans norra sida bör förses med trottoar mot ny bostadsbebyggelse i kvarteret Lammet. 
En två meter bred trottoar bedöms rimlig att anlägga i samband med bostadsutbyggnaden. Örs-
holmsgatan föreslås även smalnas av med hjälp av planteringsytor (plantering)som anläggs i gatans 
södra del. På så sätt anpassas gatans skala och karaktär till bostadsändamål och planteringsytan ger 
en viss avskärmning mellan verksamheter och bostäder. Örsholmsgatan har en liknande gestaltning 
längre österut.

Parkering
Bil
Vid nybyggnation ska aktuell gällande parkeringsnorm följas. 
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Enligt nu gällande norm varierar kravet beroende på läget i staden och på lägenhetsstorlek. Planom-
rådet ingår i zon 2 där följande gäller för bostäder: 

- För lägenheter större än 70 m2 (samt småhus) ska 1 plats per lägenhet ordnas. 
- För lägenheter mellan 35-70 m2 ska 0,7 platser/lgh ordnas. 
- För mindre lägenheter gäller 0,3 platser/lgh.

Antal lägenheter och lägenhetsstorlek är inte fastställt i planskedet, men uppskattningsvis beräknas 
drygt 200 parkeringsplatser behövas vid full utbyggnad av denna plan. Detta bedöms vara möjligt 
att rymma i garage under mark inom kvarteret. 

För att minska parkeringsbehovet kan mobilitetsåtgärder göras. Bilpool, lådcykelpool och gratis 
kollektivtrafikkort är exempel på åtgärder som kan minska parkeringsbehovet. Beslut om så kallad 
Grön resplan tas i samband med bygglov.

Cykel
Nu gällande parkeringsnorm ställer även krav på att tillräckligt antal cykelparkeringsplatser anordas.
För flerbostadshus i detta område (zon 2) gäller att 2,5 cykelplatser per lägenhet ska anordas om 
lägenheten är större än 70 m2. För lägenheter mellan 35 och 70 m2 gäller 1,85 cykelplatser/lgh och 
för mindre lägenheter gäller 1,5 cykelplats/ lgh. 

För att cykelparkeringen ska vara attraktiv ska enligt parkeringsnormen minst hälften vara i mark-
plan och minst hälften vara väderskyddade. Enligt Boverkets byggregler, BBR, 3:23 Bostadskomple-
ment, ska det finnas förrådsutrymme i anslutning till bostaden för förvaring av en cykel per boende.

Ett tillräckligt antal cykelparkeringsplatser bedöms kunna anordnas inom den egna fastigheten och 
lösas vid bygglov. 

Geotekniska och hydrologiska förhållanden
För planområdet har en geoteknisk undersökning utförts av Sweco (2022). Undersökningen har 
syftat till att översiktligt klarlägga jordlager- och grundvattenförhållanden för att utgöra underlag 
till denna detaljplan. Av undersökningen framgår att det att vid grundläggning av byggnader krävs 
djupgrundläggning med spetsburna pålar. Undantaget är enklare byggnader som förråd eller carport 
som kan grundläggas ytligt. Om det vid kompletterande undersökningar framgår att leran har god-
tagbara sättningsegenskaper kan byggnader i ett plan grundläggas med ytlig grundläggning. Upp-
fyllnad av marken bör begränsas. En generell bestämmelse har därför införts på plankartan som 
marken inte får fyllas upp mer än 0,50 meter.

Älvstranden, intill planområdet, behöver ur stabilitetssynpunkt skyddas med erosionsskydd av 
krossmaterial och inte ha brantare lutning än 1:2. 

Kompletterande geoteknisk undersökning erfordras i projekteringsskede när uppgifter om bygg-
nadernas läge, utbredning av laster i plan samt nivå på färdigt golv och omgivande mark föreligger. 
Undersökningar fordras bland annat av lerans sättningsegenskaper. Samråd under projekteringsske-
det ska ske mellan ansvariga geotekniker, markprojektör och konstruktör.

Med nuvarande underlag och ovan nämnda punkter bedöms inga hinder eller allvarliga restriktioner 
med avseende på de geotekniska förutsättningarna finnas för detaljplanens genomförande.
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Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Föreslaget planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten och är redan idag anslutet till kommunens ledningsnät. Ledningsnätet för vatten och spill 
vatten bedöms ha tillräcklig kapacitet för föreslagen ny bebyggelse. Kapaciteten i dagvattensystemet 
behöver ökas och nya utlopp i Klarälven för behöver anläggas för att klara framtidens regn.

När dagvatten avleds direkt från hårdgjorda ytor till ledningar innebär det höga flödestoppar i led-
ningssystemet och minskad grundvattenbildning i området. För att minska risken för ett överbelas-
tat dagvattensystem med översvämningar som följd ställer Karlstads kommun krav på fördröjning 
av motsvarande minst 10 mm nederbörd per kvadratmeter hårdgjord yta enligt den nya dagvatten-
planen. Hårdgjord yta avser reducerad area, d.v.s. hur stor del av ytan som bidrar till avrinningen 
av dagvatten och är hårdgjord (t.ex. tak och asfalt). Dagvatten ska i första hand hanteras i öppna, 
gröna dagvattensystem, vilket innebär långsammare avrinning och lägre flöden jämfört med avled-
ning i enbart dagvattenledningar. Där markens förutsättningar medger ska infiltration eftersträvas 
för att upprätthålla grundvattennivån. Öppna, gröna dagvattenanläggningar bidrar även till rening 
av dagvatten. I händelse av skyfall har de öppna anläggningarna generellt sett högre kapacitet än 
nedgrävda ledningar och utgör mer robusta system. Detaljplanen reglerar inte fördröjning.

Då ingen bebyggelse över sju våningar föreslås bedöms tryckhöjning av vatten inte vara nödvändig 
för att erhålla erforderligt vattentryck.

Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste man beakta dagvattenledningens däm-
ningsnivå i förbindelsepunkt. I normalfallet ligger dämningsnivån ca 0,2 m över markens nivå ut-
anför fastigheten. Dräneringen ska ligga över denna dämningsnivå om dräneringsvatten ska avledas 
med självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och inte kan acceptera att dräneringsledningen 
tidvis kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas. Dämningsnivå för dagvatten kom-
mer framgå av den nybyggnadskarta som tas fram inför genomförandet.

I planområdets sydvästra del finns en befintlig ledningsrätt för vatten och spillvattenledningar. På 
plankartan bekräftas denna ledning med ett reservat för allmännyttig underjordisk ledning (u).

Avfall
Avfallshanteringen inom området ska hanteras inom kvartersmark. Avfallskärl placeras i markplan 
alternativt som underjordiska behållare med en god tillgänglighet för renhållningsfordon. Avfallsut-
rymmen bör även vara stora för att möta behovet av fullvärdig källsortering. Planeringen av avfalls-
hanteringen ska ske i samråd med Karlstads Energi. Det är viktigt att Karlstads Energis kriterier 
uppfylls och att renhållningsfordon kan stanna nära fastigheternas utrymmen för avfallshantering 
och att backning undviks.

För att rymma en vändzoner som uppfyller Karlstads Energis kriterier behöver en mindre del av 
fastigheten Lammet 9 tas i anspråk för gata (GATA). Av samma anledning behöver en mindre del 
av parkmarken hårdgöras i Pumpgatans förlängning norrut.

Energi
Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt 
att underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, 
placering och skuggning. Fjärrvärmeanslutning finns och är ett hållbart alternativ för uppvärmning.
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2022-01-21

Skala 1:1000

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

Vattenutbredning vid 200-årsflöde i Klarälven. Vattenutbredning vid beräknat högsta flöde i Klarälven. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
I området finns risk för översvämning vid extrema flöden i Klarälven. Planområdet ligger idag mel-
lan +47 och +48 meter över havet (RH 2000) vilket innebär att området klarar ett 200-årsflöde i 
älven. 200-årsnivån är den nivå som kommunens riktlinjer för översvämning (Kommunfullmäktige 
2018-01-25) anger ska klaras vid ny bostadsbebyggelse. Boverket rekomenderar dock i sin tillsyns-
vägledning att all ny bostadsbebyggelse ska klara ett beräknat högsta flöde (10 000-årsnivå). Delar 
av marken inom planområdet ligger på en lägre nivå än nivåerna vid ett beräknat högsta flöde. Då 
ny bebyggelse med rimliga åtgärder kan anpassas till Boverkets rekommendation är avsteg från 
tillsynvägledningen inte motvierat i detta läge. Ny bebyggelse ska därför anpassas så att den inte 
riskerar skadas vid ett beräknat högsta flöde.

Tillfartsvägar bedöms ligga på en tillräcklig höjd för att det ska vara möjligt att ta sig till och från 
området vid ett beräknat högsta flöde i älven. Kortare partier kan komma att översvämmas upp till 
20 cm vilket bedöms acceptabelt och möjligt att ta sig fram i, enligt kommunens översvämningsrikt-
linjer.

Vid stora regnmängder som ett 100-årsregn klarar normalt sett inte ledningsnätet att omhänderta 
hela flödet utan vattnet behöver avledas ytledes. Marken inom planområdet ska höjdsättas så att 
vattnet kan ledas till allmän platsmark och inte ställer sig emot fasad eller på annat sätt skadar 
byggnader. Gator inom planområdet föreslås fungera som avrinningsstråk och ska höjdsättas så att 
vattnet leds norrut till Klarälven.

Planförslag
Plankartan innehåller en generell bestämmelse om att lägsta nivå för färdigt golv är +47,6 m RH 
2000. Detta för att byggnaden inte ska skadas av översvämning vid ett beräknat högsta flöde i 
Klarälven. Garage medges dock under denna nivå. Bestämmelsen anger också att tekniska anlägg-
ningar och öppna inlopp under nivån för färdigt golv måste översvämningssäkras. På så sätt kan 
byggnaden t.ex hållas varm och fungera (under förutsättning att stadens tekniska system utanför 
byggnaden är i funktion) under översvämningssituationen så att boende inte behöver evakueras.
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Trafikbuller
En trafikbullerberäkning (Sweco, 2021-10-12) har gjorts för planområdet för att utreda ljudnivån 
vid de planerade bostäderna. Området utsätts för bullerpåverkan från väg- och tågtrafik samt viss 
påverkan från närliggande verksamheter. Den dominerande bullerkällan kommer dock att vara tåg-
trafik, i synnerhet den järnvägsbro som går i nära anslutning till fastigheterna.

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- och tågtrafik har för prognosår 2040 beräknats vid 
fasad för samtliga våningsplan för möjlig ny bebyggelse så som den redovisas på illustrationsplanen.

Beräkningarna visar att gällande riktvärden för bullernivå vid fasad överskrids vid de fasader som 
ligger mot järnvägen, med den husplacering som redovisas på illustrationsplanen. Beräkningarna 
påvisar att utformning av huskropparna gör det möjligt att planera lägenheter som får tillgång till 
ljudskyddad sida eller lägenheter som är upp till 35 m2 där ljudnivån vid fasad överskrider 60 dB(A).
Byggnadernas placering ger goda förutsättningar för att anlägga gemensamma uteplatser där rikt-
värdet för ekvivalent och maximal ljudnivå innehas. 

För övriga tillåtna verksamheter (kontor, verksamheter och centrumändamål) finns inga krav på 
ljudmiljö vid fasad. Byggnaden ska dock utformas så att de klarar de riktvärden som gäller för buller 
inomhus enligt SS 25268:2007. Boverkets krav är att minst klass C är uppfyllt i nämnda standard.

Externt Industribuller
För området har även buller från närliggande industrier beräknats (Sweco, 2021-10-12). Ingen av 
de beräknade industribullernivåerna överskrider gällande riktvärden. Ljudnivåerna från industrin 
påverkar ej heller de högre ljudnivåerna från trafiken nämnvärt.

Vibrationer
Med anledning av att föreslagen bebyggelse ligger i närheten till järnvägen och järnvägsbron har 
en vibrationsmätning utförts. Mätningar har gjorts vid brostödet och i en punkt inom kvarteret 
Lammet där risken för vibrationer i byggnad bedöms som störst. Inget av de uppmätta mätvärdena 
inom planområdet överstiger gällande riktvärden avseende komfort i byggnader. (Sweco, 2022) Inga 
särskilda åtgärder för att hantera vibrationer bedöms nödvändiga inom planområdet. 

Brand
I Boverkets Byggregler (BBR) finns olika krav på hur olika typer av byggnader ska uppföras och 
utformas för att klara reglerna inom brandskydd. För bostäder (Vk3) ställs bland annat krav på ut-
formning av trapphus. De betecknas trapphus Tr1, Tr2 och Trn. Bostäder och lokaler där personer 
vistas mer än tillfälligt ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller 
lokalen har fler än ett våningsplan, ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Fönster 
godtas som utrymningsväg för bostäder upp till 23 meter (cirka 8 våningar) med hjälp av räddnings-
tjänsten. Trapphus Tr2 är tillåtet som enda utrymningsväg för byggnader i upp till 16 våningar för 
bostäder. 

Markföroreningar
Inom planområdet har det bedrivits olika verksamheter under en längre tid. I rapporten ”Miljötek-
nisk markundersökning- Kv Lammet, Ramböll 2022-05-25” presenteras historiken mer ingående. 
Nuvarande verksamheter inom kvarteret är bland annat bilverkstad, billackering, kontor och lager. 
Tidigare fanns en kemtvätt inom området. Inom kvarteret har det även funnits verksamheter så-
som korvtillverkning, tapetaffär, bostad, försäljning av pumpar, traktorverkstad. Inom fastigheten 



20

Lammet 9 hade Karlstad Tagelspinneri en fabrik där tagel bereddes för bland annat stoppningsän-
damål, borstbinderi och för pensel- och textilindustrin. 1944 startade också Tvättcentralen AB en 
verksamhet på fastigheten, till en början med enbart vattentvätt. Användning av kemtvätt startade 
1960. Tvättarna stod på markplan. Kemtvätten etablerades i den äldre byggnad som tidigare inhyst 
tagelspinneriet. Inom Lammet 11 drevs tidigare en lackeringsverkstad som utförde bland annat 
värmelackering, ugnslackeringar och billackeringar.

Marken inom planområdet utgörs av fyllning i varierande tjocklek mellan 0,3 och 1,2 m. Naturliga 
jorden utgörs av sand som överlagrar lera.

Sammanfattning av föroreningssituationen
I samband med detaljplanebetet har en sammanställning av tidigare genomförda miljötekniska 
markundersökningar med syfte att beskriva föroreningssituationen i mark, grundvatten och por-
gas utförts. Dessutom har en kompletterande undersökning genomförts. Samtliga undersökningar 
redovisas i Rambölls rapport.
 
Förorening i jord förekommer främst ytligt och avgränsas till fyllmaterial. Högst halter i jord (över 
MKM) har påträffats i punkt 22GV02 och 22RBH03 (se läge i bilden nedan). I de närliggande 
punkterna 1 och 4 har inte liknande halter påträffats, vilket indikerar att påverkat fyllmaterial före-
kommer runt punkt 22RGV02 och 22RBH03. Förorening har påträffats i fyllmaterial ned till 0,5 
m under markytan, men är inte detaljerat avgränsad i plan. Eftersom billackering och verkstad har 
förekommit på dessa fastigheter under lång tid är det troligt att källan till dessa förorening härrör 
från verksamheten på platsen. 

I övrigt förekommer zink över nivåer för känslig markanvändning i en ytligt punkt (22RBH07), och 
generellt är zinkhalten ytligt över bakgrundshalter för zink i jord. 

Porgashalterna är förhållandevis låga Vidare tyder de uppmätta halterna i provpunkten 22RPG18 
att den f.d. perkloretylentanken under byggnaden är en trolig källa till den förorening som konstate-
rats. 

I grundvatten förekommer klorerade lösningsmedel i halter som bekräftar att en förorening före-
kommer, men som inte bedöms utgöra någon risk baserat på föreliggande undersökning.
Baserat på resultat från porgas och grundvatten finns indikationer på att föroreningskällan finns 
någonstans under den f.d. kemtvätten och att plymen förekommer under huset men har spridits till 
Klarälven. Baserat på uppmätt halt i röret nedströms (22RGV18) verkar endast nedbrytningspro-
dukter av klorerade lösningsmedlen spridas till Klarälven.

Utredningarna som har utförts på aktuellt område bedöms ge en god generell bild av föroreningssi-
tuationen. Kompletterande undersökningar kommer att krävas i samband med rivning av byggnader 
eller i projekteringsskedet. I Rambölls rapport framgår förslag på kompletterande undersökning 
med bla grundvattenrör i anslutning till läget för kemtvätten. Dessa undersökningar kommer att 
utföras i samråd med tillsynsmyndighet. Provtagning kan även komma att genomföras för att klassa 
överskottsmassor.

Föroreningarna bedöms kunna åtgärdas med schaktsanering. Det kommer att ske en etappvis 
utbyggnad av kvartersmarken allt eftersom exploatering sker. Detta innebär att bortgrävning av de 
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förorenade massorna följer den etappvisa exploateringen. Om föroreningar som kan orsaka åter-
kontaminering påträffas ska dessa saneras i sin helhet. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärder av förorenat område lämnas in till tillsynsmyndigheten allt efter-
som området exploateras. 

Planförslag
Startbesked
Planen förutsätter genom planbestämmelse (generell administrativ bestämmelse) på plankarta, 
att startbesked för nybyggnation inte får ges förrän förorenad mark har åtgärdats i enlighet med till-
synsmyndighetens krav och föreslagna åtgärdsmål som beskrivs nedan, under rubriken Åtgärdsmål.
Planen förutsätter även att masshantering sker i samråd med tillsynsmyndighet. Innan schaktnings-
arbeten sker ska samråd ske med tillsynsmyndighet avseende eventuellt behov av kompletterande 
undersökningar på aktuellt område. 

Redovisning av provtagningpunkter. 
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Åtgärdsmål
Planen förutsätter att följande övergripande åtgärdsmål ska gälla för planområdet:

Övergripande åtgärdsmål
• Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra oacceptabla hälsorisker för människor som bor 

eller arbetar inom området eller för tillfälliga besökare. 
• Föroreningar inom planområdet ska inte utgöra den begränsade faktorn för att kunna  

upprätthålla nödvändiga markfunktioner inom området.
• Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker för  

människor vid friluftsliv i recipienten.
• Föroreningar inom aktuella planområden skall inte ge upphov till oacceptabla risker för  

människor vid konsumtion av fisk i recipienten.
• Föroreningar inom aktuella planområden ska inte ge upphov till att miljökvalitetsnormen för 

ytvatten och sediment överskrids i recipienten.

Mätbara åtgärdsmål
Mätbara åtgärdsmål kommer att tas fram i detaljprojekteringsskedet. De mätbara åtgärdsmålen ska 
säkerställa att de övergripande åtgärdsmålen uppfylls. Åtgärdsmålen ska vara baserade på de gene-
rella riktvärdena för känslig markanvändning för hela planområdet.

Anmälan om markarbeten i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåtgärder
Med hänsyn till att halter över KM och MKM har konstaterats inom aktuella planområden ska 
anmälan om markarbete i förorenat område, samt eventuella avhjälpandeåtgärder av förorenat 
område, lämnas in till, och godkänns av, tillsynsmyndigheten innan området exploateras. Anmälan 
ska innehålla förslag till mätbara åtgärdsmål, beskrivning av försiktighetsåtgärder i samband med 
masshantering, miljökontroller, etc.

Riskbedömning
De föroreningar som påträffats finns i relativt ytliga fyllnadsmassor. Den allra största delen av dessa 
massor kommer att schaktas bort i samband med exploateringen vilket gör att de förorenade mas-
sorna inte kommer att utgöra någon risk.

I grundvatten förekommer klorerade lösningsmedel i halter som bekräftar att en förorening före-
kommer, men som inte bedöms utgöra någon risk baserat på föreliggande undersökning. För att be-
kräfta markens lämplighet för bostäder rekommenderas att installera grundvattenrör intill punkten 
22RPG18 (där den f.d. tetrakloreten-tanken funnits och där en ansamling av tetrakloreten därför är 
möjlig). Om grundvattnet i de föreslagna punkterna visar på låga halter, eller endast nedbrytnings-
produkter, indikerar det att plymen har rört sig mot Klarälven eller att fullständig nedbrytning sker.

Masshantering och samhällsekonomi
De förorenade massorna bedöms kunna omhändertas genom schaktsanering. Utifrån de utförda 
miljötekniska undersökningarna har en kostnadsuppskattning för avhjälpandeåtgärder tagits fram. 
Den totala kostnadsuppskattningen för avhjälpandeåtgärder inklusive de administrativa kostnaderna 
bedöms uppgå till mellan 600 00 kr och 3 Mkr beroende på hur stor del av fyllningen som måste sa-
neras. Planen möjliggör byggrätter för ca 250 - 300 nya bostäder samt ca 5000 kvm för kontor eller 
centrumfunktioner. Kostnaden för saneringen och hanteringen av de förorenade massorna bedöms 
hanterbar i förhållande till de möjliga intäkter försäljningen av byggrätter bedöms kunna innebära. 
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt. Även vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda beskrivs.

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning.
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Genomföra åtgärder inom allmän 
plats (gata och park).

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Byggherre/byggherrar Bygg- och anläggningsåtgärder, utredningar etc. 
inom kvartersmark

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägare för Lammet 1, 2 
och 9.

Exploateringsavtal ska upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i genomför-
andet av detaljplanen. Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats (gata och park).

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för den kommunala VA-anläggningen.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning. Del av Lammet 9 och 10 behöver regleras till 
Lamberget 1:1 och utgöra allmän platsmark för gata. Ytterligare fastighetsregleringar mellan fastig-
heterna inom kvarteret Lammet kan bli aktuella.

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Befintlig ledningsrätt (1780K-2004/79:1) för spillvattenledning bekräftas i detaljplanen med markre-
servat för allmännyttig underjordisk ledning (u). 
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Detaljplanen medför inget behov av nya ledningsrätter eller servitut. Beroende 
på fastighetsindelning kan gemensamhetsanläggningar vara lämpliga att bilda. 

Befintlig gemensamhetsanläggning Lammet ga:1 (1780K-0210/62, ändamål: 
grind, deltagande fastigheter: Lammet 9 och Lammet 12) kommer att förlora 
sitt syfte i samband med rivning av befintlig bebyggelse samt utbyggnad enligt 
planförslaget. Lammet ga:1 bör upphävas i samband därmed.

Detaljplanen medför inget behov av nya ledningsrätter eller servitut. Beroende 
på fastighetsindelning kan gemensamhetsanläggningar vara lämpliga att bilda.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av respektive fastighetsägare. 
Fastighetsägare ansvarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken 
Tekniska åtgärder.

Fastighetsägare ska ersätta kommunen för kostnader gällande de åtgärder och anläggningar inom 
allmän plats, även utanför planområdet, som krävs för detaljplanens genomförande. Även kostnader 
för upprustning del älvpromenaden (del av sträckan), geotekniska åtgärder inom älvstranden intill 
kvarteret, anläggande av trottoar, anläggande av vändplaner och enklare trafiksäkerhetsåtgärder 
tillkommer och regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägare. 

Avgifter
Planavgift betalas för fastigheterna Lammet 1, 2 och 9 i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte 
tas ut i samband med bygglov. 
Planavgift för byggrätter på fastigheterna Lammet 5, 10, 11 och 12 ska betalas i samband med 
bygglov. 

Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. 

Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa.

Tekniska åtgärder
Uppvärmning
Fjärrvärmeledning finns framdragen till planområdet, byggherren ansvarar och bekostar eventuell 
anslutning till denna.

VSD- ledningar
VSD- ledningar (kommunal VA-anläggning) finns framdragna till planområdet, respektive fastig-
hetsägare ansvarar och bekostar eventuell anslutning till dessa ledningar.

Dagvatten
Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar fördröjningen av dagvatten.

Parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten.
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Markföroreningar
Fastighetsägare ansvarar för hantering av markföroreningar inom sin fastighet. Detta enligt tillsyns-
myndighetens, miljöförvaltningens krav. 

Om markföroreningar påträffas, tillexempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöförvalt-
ningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Fastighetsägare ska då utföra/komplettera mark-
föroreningsundersökning och sanering om det behövs.

Geoteknik
Älvslänten ska ur stabilitetssynpunkt skyddas med erosionsskydd av krossmaterial och inte ha bran-
tare lutning än 1:2. Erosionsskyddet ska projekteras i samråd med geotekniker. Släntsäkringen ska 
ske i samband med byggnationen inom planområdet .
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser
Översvämning
I området finns risk för översvämning vid extrema flöden i Klarälven. Detaljplanen innehåller be-
stämmelser som säkerställer att ny bebyggelse inte skadas av översvämning vid ett beräknat högsta 
flöde i Klarälven. Bestämmelsen innebär att bygganden klarar de funktionskrav som ställs för att 
boende inte ska behöva evakueras vid en sådan händelse.

Tillfartsvägar bedöms ligga på en tillräcklig höjd för att göra det möjligt att ta sig till och från områ-
det vid ett beräknat högsta flöde i älven. Kortare partier kan komma att översvämmas upp till 20 cm 
vilket bedöms acceptabelt och möjligt att ta sig fram i, enligt kommunens översvämningsriktlinjer. 

Buller
Området utsätts för bullerpåverkan från väg- och tågtrafik. Den dominerande bullerkällan kommer 
att vara tågtrafiken, i synnerhet den järnvägsbro som går i nära anslutning till fastigheterna. 

Med den utformning och placering som föreslås för tillkommande bostadsbebyggelse kommer 
gällande riktvärden för bullernivå vid fasad att överskridas vid de fasader som ligger närmast mot 
järnvägen. Det är dock möjligt att planera lägenheter som får tillgång till ljudskyddad sida eller att 
planera lägenheter som är upp till 35 m2 där ljudnivån vid fasad överskrider 60 dB(A). Planen ger 
goda förutsättningar för att anlägga gemensamma uteplatser på innergårdar där riktvärdet för ekvi-
valent och maximal ljudnivå innehas. 

För samtliga nya bostäder bedöms en god ljudmiljö kunna uppnås. Tillkommande bebyggelse har 
även en avskärmande effekt som innebär en förbättrad ljusmiljö för befintliga bostäder öster om 
planområdet. Möjlighet att annan användning än bostäder finns i de nedre våningsplanen.

Farligt gods
I väster löper Värmlandsbanan (järnväg) som också är en farligt godsled. Något längre söderut, 
inom Herrhagsbangården, sker idagläget rangering av gods. Föreslagen ny bostadsbebyggelse före-
slås ca 70 meter från Värmlandsbanan. En riskutredning har gjorts för planerad ny bostadsbebyg-
gelse. Risknivåerna för planområdet, avseende både farligt gods på järnväg och väg, bedöms kunna 
accepteras utan att riskreducerande åtgärder införs. Riskutredningen anger dock att möjligheter till 
att ytterligare sänka risknivån dock alltid bör övervägas, i enlighet med rimlighetsprincipen. 

På plankartan har bestämmelser införts som anger att fasader mot järnvägsspår på första radens be-
byggelse från farligt godsled (järnvägen) ska utföras med obrännbart material. Luftintag ska vändas 
bort från järnvägen. Utrymning bort från järnvägen ska vara möjlig varför entréer vända bort från 
järnvägen ska finnas. Detaljplanen bedöms därmed hanterat risken på ett sätt så att konsekvensen 
av en sådan olycka bedöms som tolererbar.

Påverkan på Värmlandsbanans utveckling
Planområdet bedöms ligga på tillräckligt avstånd för att inte utgöra fysiskt hinder för Värmlandsba-
nans eventuella framtida spårutbyggnad. 

Utbyggnad till dubbelspår kan ha en viss påverkan på risk- och bullersituationen för planområdet. 
Då det idagsläget inte finns nåt uppdrag på att anlägga dubbelspår har utgångspunkten vid bullerbe-
räkning varit att beräkna buller utifrån befintligt spår och prognosår 2040. Likaså har utgångspunk-
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ten vid riskbedömning varit att utgå ifrån befintligt spår. Ur ett riskperspektiv bedöms ett tillkom-
mande spår ca 10 meter närmare planområdet vara av mindre betydelse och de förslagna åtgärderna 
tillräckliga. Gällande buller skulle en ny bro potentiellt kunna ha en positiv effekt på bullervärdena 
inom planområdet. 

Ras och skred
För planområdet har en geoteknisk undersökning utförts(Sweco, 2022). Av undersökningen framgår 
att det vid åtgärder inom älvstranden, intill planområdet, ska älvslänten skyddas med erosionsskydd 
av krossmaterial stranden ska inte ha brantare lutning än 1:2.

Med nuvarande underlag bedöms inga hinder eller allvarliga restriktioner med avseende på de 
geotekniska förutsättningarna finnas för detaljplanens genomförande. Kompletterande geoteknisk 
undersökning erfordras i projekteringsskede.

Markföroreningar
En miljötekniks markundersökning har gjorts för planområdet med anledning av den kemtvätt och 
andra verksamheter som bedömts innebära risk för markföroreningar. Undersökningen tyder på att 
föroreningar förekommer främst ytligt och de bedöms möjliga att omhänderta genom schaktsane-
ring i samband med byggnation. På plankartan har bestämmelser införts som anger att startbesked  
inte får ges för nybyggnation förrän förorenad mark har åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndig-
hetens krav. Planen bedöms därför inte kunna innebär negativa konsekvenser för människors hälsa 
med anledning av markföroreningar. Planens genomförande bedöms ha en positiv miljöpåverkan 
genom att föroreningarna omhändertas.

Vibrationer
Vibrationsmätningar har utförts för Kv Lammet, med anledning av att planområdet ligger ca 60 
meter ifrån Värmlandsbanan. Inget av de uppmätta mätvärdena inom planområdet överstiger gäl-
lande riktvärden avseende komfort i byggnader. Inga särskilda åtgärder för att hantera vibrationer 
bedöms nödvändiga inom planområdet och planen bedöms inte kunna innebära att nya bostäder 
utsätts för olägenheter eller störningar med anledning av vibrationer från spårtrafiken på Värm-
landsbanan.

Påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad
Inom kvarter Lammet finns två byggnader som i kommunens kulturmiljöprogram är utpekade som 
byggnader med visst värde. Den ena är en industrianläggning från 1800-talets slut. Den andra är ett 
putsat bostadshus från 1926. Planen kan innebära att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna rivs 
då planen inte försetts med rivningsförbud eller varsamhetsbestämmelser. Rivning innebär negativa 
kosnekvenser för kulturmiljön då byggnaderna har ett visst värde som representant för delar av 
Karlstads industrihistoria. Att riva byggnaderna innebär dock möjligheter att sanera marken vilket är 
positivt ur ett miljöperspektiv.  

Trafiksäkerhet
Området har en tydlig prägel av verksamhetsområde idag. Åtgärder behöver göras i gatumiljön för 
att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och bättre anpassa miljön för fotgängare. 
Trafikmiljön förväntas bli bättre allt eftersom Tormestad på sikt omvandlas till en stadsdel med fler 
bostäder. Enklare åtgärder är dock nödvändiga att i samband med genomförandet av denna plan för 
att åstadkomma en god trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 
Åtgärder planeras i den direkta gatumiljön kring kvarteret (del av Pumpgatan och del av Örsholms-
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gatan). Även resterande del av Pumpgatan förslås ses över, främst vid utfarter så att barn på ett 
trafiksäkert sätt kan röra sig fram till Magasinsgatan och vidare till Herrhagsskolan. 

Att t.ex måla gångbanor på Industrigatan skulle också vara en enkel åtgärd för att öka trafiksäkerhe-
ten och tillgängliggöra ett större närområde för boende inom planområdet.

Sociala konsekvenser
Planområdet används idag för verksamheter. Vid byggande av bostäder skulle fler människor vistas 
i området kvällstid vilket är bra för upplevelsen av trygghet. Det finns en stor efterfrågan på fler bo-
städer och läget är attraktivt nära centrum med tillgång till service, skolor, lekparker, kollektivtrafik 
med mera. Området har också utblickar över älven och nära till rekreationsområden.

Barnkonsekvenser
Sammanhållen stad
Planen kan innebär positiva effekter utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv då den innebär en 
utökning av den sammanhållna stadskärnan. Att verksamhetsmark omvandlas till bostadsområde 
innebär att gatumiljön i närområdet behöver anpassas utifrån fotgängaren perspektiv. Detta inne-
bär positiva effekter för befintliga bostäder öster om planområdet och även för t.ex. planerad ny 
bostadsbebyggelse i väster (Haga entré) då den promadbara närmiljön utvidgas. Detta förutsätter 
dock att åtgärder görs på Pumpgatan och Örsholmsgatans västra del. Sådana åtgärder bedöms nöd-
vändiga. På lång sikt planeras stadsdelen utvecklas till en stadsdel med mer bostäder och som är väl 
integrerad med resten av stadskärnan.

Lekvärden och mötesplatser
I den direkta närmiljön finns få platser för barn idag. Det är därför viktigt att bostadsgårdar inom 
planområdet utformas så att tillräckliga lekytor, främst för mindre barn, kan åstadkommas. 
Att rusta upp promenadstråket längs älven i direkt anslutning till planområdet skulle också vara po-
sitivt, särskilt om en mötesplats i någon form kan anordnas, då detta skulle utgöra ett komplement 
till de relativt små innegårdarna.

En liten bit bort från planområdet finns lekplatser (t.ex Hagaparken, Herrhagsparken och Sand-
grundsparken/Museiparken) och rekreationsområden (Gubbholmen och strandpromenaden längs 
Lambergstjärn), idrottsområden (Örsholmens IP) och skola (Herrhagsskolan). För att barn på ett 
säkert sätt ska kunna röra sig från bostaden till intilliggande stadsdelar där detta finns behöver gator 
som idag inte är anpassade för fotgängare användas. Men enklare åtgärder kan trafikmiljön för gå-
ende bli tolererbar vilket även är positivt för befintliga bostäder och arbetsplatser i området. 

Trygghet
I närområdet finns en del öde ytor och platser som inte är så omhändertagna. Detta kan vara spän-
nande för äldre barn men kan också upplevas otryggt eller osäkert. Säkerheten och tryggheten bör 
förbättras främst i stråket längs älven in men även Pumpgatans belysning och utformning bör ses 
över.  

Stora delar av närområdet är inte befolkat kvällstid vilket kan förstärka känslan av otrygghet. Ge-
nomförandet av planen kommer dock generera betydligt fler människor till området jämfört med 
idag och på så sätt bidra till fler ”ögon på gatan” kvällstid.
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Möjliga problempunkter
Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv har några problempunkter identifierats som det behöver 
arbetas vidare med. 
• För barn och unga som kommer bo inom planområdet blir kopplingarna till intilliggande  
 stadsdelar viktiga. Det behöver ges stort fokus på gestaltningen av dessa stråk så att de  
 upplevs trygga, tydliga och trafiksäkra. Detta gäller främst Pumpgatan, Örsholmsgatans  
 västra del och strandpromenaden längst älven. Särskilt tunneln under järnvägen /Hagale 
 den bör belysas. Längs Pumpgatan finns utfarter där gåendes säkerhet måste ses över för  
 att åstadkomma säkra skolvägar.
•  Storskalighet och rörig struktur runtom planområdet gör att det är en utmaning att gestalta  
 dessa kopplingar så att de upplevs mindre otrygga.
• Det kan uppstå intressekonflikter mellan verksamhetsutövare med transportintensiva verk 
 samheter med stor andel tunga fordon och barns möjlighet att röra sig i området.

Trygghet
Samma aspekter som nämnt gällande trygghet ur ett barnperspektiv gäller även för vuxna. Planen 
bedöms kunna ha en positiv påverkan då en upprustning av älvstråket planeras i samband med 
planens genomförande. Att stråket upplevs med omhändertaget kommer bidra till att det upplevs 
tryggare. Det finns även goda möjligheter att arbeta med belysning för en bättre överblickbarhet 
kvällstid.

Att planen utöver bostäder medger en bred variation av användningar av bottenvåningarna bidrar 
även till att platsen befolkas på dygnets alla timmar. Planens genomförande innebär också ”fler 
ögon på platsen”.

Jämställdhet
I dokumentet Jämna steg från Boverket, utgivet 2006 kan läsas att: Jämställdhet är en fråga om 
rättvisa och ska därför genomsyra alla politikområden. För den fysiska planeringen innebär det att 
belysa och likställa såväl kvinnor som mäns kunskaper, värderingar och önskemål som att kartlägga 
möjliga konsekvenser. Den fysiska planeringen måste underlätta såväl mäns som kvinnors vardags-
liv så som de ser ut idag. Statistik visar att män reser längre och har större tillgång till bil. Kvinnor 
utnyttjar i större utsträckning kollektivtrafik jämfört med män. Såväl bostadsort som arbetsmark-
nadssituation, boendeförhållanden och tillgängliga omsorgsformer för barn, medför både möjlighe-
ter och begränsningar för kvinnors och mäns vardagsliv. Det gör även tillgången till annan service, 
liksom vilka kommunikationsalternativ som finns att tillgå. 

Planområdets centrala läge, cirka 1,5 kilometer från Stora Torget, innebär att tillgången till kommu-
nikationer och olika typer av service är god. Förskola och skola finns relativt nära, likaså lekplatser 
och rekreationsområden. Busshållsplatser, dagligvaruhandel, motionscentral med mera finns också 
inom gång- och cykelavstånd. Tillgången till olika typer av service i området och bra kommunikatio-
ner skapar goda förutsättningar för både män och kvinnor att få ett fungerande vardagsliv.

Att arbeta för trygga och trafiksäker kopplingar till omgivningen, som nämnts under rubriken Barn-
konsekvenser är av stor betydelse även ur ett jämställdhetsperspektiv. 



30

Ekonomiska konsekvenser 
Planen innebär behov av åtgärder på allmän plats i form av upprustning av älvstråket och anläg-
gande av trottoarer och vändplaner i anslutning till kvarteret. Åtgärderna ska bekostas av delvis av 
byggherren. 

Kapacitetshöjande åtgärder i dagvattensystemet och nya utlopp i Klarälven behövs vilket innebär en 
kostnad för kommunen. Kostnaden täcks av avgift enligt gällande taxa. 

Planen kan på sikt innebär ett försvårande för att bedriva störande verksamheter i området. Planen 
innebär dock möjlighet till en högre exploateringsgrad jämfört med idag och möjlighet till fler möj-
liga typer av användning, vilket innebär ett ökat fastighetsvärde.
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