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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Gata. Cykelbana med en minsta bredd om 2,5 meter ska finnas.GATA1

GataGATA2

Gång och cykelGÅNG

Torg. Byggnader i form av kiosker, cykelparkering, vindskydd och
liknade får uppföras.

TORG

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
Kontor. Centrum, dock ej samlingslokal. Hotell, dock ej med fasad mot
järnväg. Trafik. Parkering

KC1O1TP

Kontor. Centrum, dock ej samlingslokal. Trafik.KC1T

ParkeringP

TrafikT

Trafik. Tekniska anläggningar.TE

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap
passage Passage med hastighetsdämpande effekt där gående och cyklisters

framkomlighet prioriteras
torg Marken ska utformas som torg
träd Trädplantering längs gatan ska finnas. Träden får föryngras, ersättas

med andra arter eller ersättas i nytt läge (längs samma gata, inom ca 30
meter från ursprungligt träd).

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
På marken får endast mindre byggnader (<200 m2 BYA) om högst en
våning placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
Marken får inte förses med byggnad, med undantag för perrongtak,
skärmtak för cykelparkering och tekniska anläggningar för drift av
järnvägen. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

0.0 Högsta totalhöjd i meter. Teknikutrymmen och hissar medges ej ovan
totalhöjden. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

f1 Bygganden ska ha en öppen gestaltning mot gatan (Trädgårdsgatan
resp Hamngatan). Minst 2/3 av bottenvåningens fasadlängd ska vara
uppglasad och entréer mot gatan ska finnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f2 Nya byggnader ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och
samspela med omgivande kulturhistoriskt och stadsmiljömässigt
värdefulla byggnader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

v1 Bottenvåning ska utformas så att rumshöjden är minst 3,6 meter mellan
golv och tak. (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

v2 Byggnaden får kraga ut upp till 2,7 meter över gräns mot gata
(Hamngatan) på en höjd av minst 5,5 meter ovan marknivån. (PBL 4
kap 11 § punkt 3)

v3 Högsta totalhöjd är 22,5 meter. Minst ett av byggnadens hörn ska ha en
höjd om högst 14 meter. Minst en del av taket ska ha en höjd om högst
18 meter. Teknikutrymmen och hissar ska rymmas inom takets form.
(PBL 4 kap 11 § punkt 3)

v4 Förbindelse mellan byggnaderna får uppföras 4,7 meter ovan mark.
 (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

r Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8 kap 13§ och får ej
rivas.  (PBL 4 kap 16 § punkt 4)

q1 Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8 kap. 13 § och får ej
förvanskas. Befintligt murverk ska bevaras och byggnaden ska
underhållas med material och metoder anpassade efter byggnadens
kulturhistoriska värden. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

k1 Byggnadens karaktär ska bibehållas avseende volym, takform,
fönstersättning, material- och kulörval samt detaljeringsgrad.
Byggnadens värdefulla karaktärsdrag beskrivs i planbeskrivningen sid.
20-21. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

m Fasad på första radens bebyggelse från farligt godsled (järnvägen) ska

20-21. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)
m Fasad på första radens bebyggelse från farligt godsled (järnvägen) ska

utföras med obrännbart material, fönster på denna fasad får ej vara
öppningsbara. Luftintag ska placeras högt och vändas bort från
järnvägen. Byggnader i första raden ska dimensioneras för att undvika
fortskridande ras vid gasmolnsexplosion (dimensionerande
explosionslast 10 kg gasol). Utrymning bort från järnvägen ska vara
möjlig. Entréer ska vändas bort från järnvägen. Sekundära entréer mot
järnvägen tillåts dock för resandefunktioner.
 (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

b1 Marken får underbyggas med underjordiskt garage eller källare. Bjälklag
ska vara körbart. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Inom T-område ska spårområdet avgränsas med perrong eller motsvarande barriär som motverkar
att vätska rinner ut från spårområdet.Skyddsräler eller annat urspårningsskydd ska finnas mot
omgivande byggnader, byggrätter och anläggningar. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)
Tekniska installationer under nivån 47,8 ska klara översvämning. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7 §)
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
u Område som ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska

ledningar (PBL 4 kap 6 §)
x Område som ska vara tillgänglig för allmännyttig gångtrafik (PBL 4 kap

6 §)
t1 Område som ska vara tillgängligt för bro för allmännyttig gångtrafik (PBL

4 kap 6 §)
t2 Område som ska vara tillgängligt för tunnel för allmännyttig gång- och

cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §)
t3 Område som ska vara tilgängligt för tunnel för allmännyttig trafik (PBL 4

kap 6 §)
g Område som reserveras för att ge utrymme för en

gemensamhetsanläggning för väg (PBL 4 kap 18 § första stycket)
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Icke teknisk sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt resecentrum där samtliga kollektivtrafikslag samlas. Pla-
nen syftar också till minska Hamngatans och spårområdets barriärverkan för gående och cyklister. 

Planförslaget medger bl.a. en ny bro i Västra Torggatans förlängning och nya byggrätter på både 
norra och södra sidan om järnvägsspåren. 

En alternativ utformning av resecentrum har studerats i denna MKB som innebär att den nu gällan-
de detaljplanen genomförs och att busstationen finns kvar i sitt nuvarande läge. I MKB:n beskrivs 
även ett nollalternativ som motsvarar dagens utformning och användning.

MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I MKB:n 
behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande om-
råden samt de konsekvenser som kan uppstå i kombination med genomförandet av andra intillig-
gande planer eller projekt. MKB:n har avgränsats till att främst hantera:

• Risk med farligt gods på järnväg
• Påverkan på trafikbullersituationen både inom och utanför planområdet med anledning av planens 
indirekta påverkan på trafikflöden
• Påverkan på luftkvalitén både inom och utanför planområdet med anledning av planens indirekta 
påverkan på trafikflöden 
• Påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och byggnadsminne 
• Risker vid skyfall och höga flöden/nivåer i Klarälven och Vänern 
• Risker med anledning av markföroreningar
• Påverkan på det allmänna biotopskydddet (alléer)

Planen med dess nuvarande utformning och omfattning bedöms inte kunna innebär betydande 
negativa miljöeffekter ur någon av ovanstående aspekter. Detaljplanen bedöms kunna ha en viss 
positiv effekt ur vissa aspekter.

I detaljplanen har åtgärder gjorts för att minska samhällsrisken vid en olycka med farligt gods på 
järnvägen. Åtgärderna regleras med planbestämmelser på plankartan. Även den fysiska utformning 
innehåller åtgärder för bättre kunna hantera en olycka. Planen har också anpassats för att kunna 
bibehålla resefunktioner vid höga flöden i Klarälven samt vid skyfall. 

Den trafikförändring som genomförandet av resecentrum innebär leder till en förbättrad luft- och 
bullersituation vid Hamngatan. Trafikförändringen innebär också en måttligt försämrad luft- och 
bullersituation på vissa sträckor i stadsdelen Viken.

Planen innebär ett starkare skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och upprustningar av 
utemiljöer i anslutning till sådana vilket är en positiv effekt. Detaljplanen innehåller även byggrätter 
i en skala som kan ha en viss negativ effekt om de upplevs för dominerande i stadsbilden.

Detaljplanen innebär en negativ påvekan på kort sikt på alléer som omfattas av det allmänna 
biotopskyddet. På lång sikt kan planen ha en positiv påverkan då detaljplanen ställer krav på nya 
trädrader. Vid nyplantering finns möjlighet att skapa bättre levnadsförutsättningar än vad befintliga 
träd har. 
 
Till granskningsskedet bör planen kompletteras med uppgifter om markföroreningar. Även allé-
ernas naturvärden är okända. Behovet av fördröjningsåtgärder för dagvatten/skyfall bör bevakas i 
planarbetet och eventuellt säkerställas i planen med utformning alternativt planbestämmelser.
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1. Inledning

Detaljplanens syfte och innehåll
Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av ett nytt resecentrum vid Karlstad C där 
samtliga kollektivtrafikslag samlas på en plats i syfte att förbättra för resenären. Detaljplanen syftar 
även till att minska Hamngatans barriärverkan för gående och cyklister för en mer attraktiv stads-
kärna. 

Detaljplanen medger ny bebyggelse på båda sidor om spårområdet, två nya broar över spårområdet 
och en breddning av befintlig tunnel under järvägsspåren. Detaljplanen innebär även att kvarters-
mark tas i anspråk för allmän plats i form av gator och torg.

Avgränsning och syfte med miljökonsekvensbeskrivningen
Eftersom genomförandet av detaljplanen bedömts kunna innebära risk för betydande miljöpåver-
kan ska en strategisk miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Karlstads kommun har i en 
undersökning om betydande miljöpåverkan gjort en första bedömning av tänkbara effekter på mil-
jön inom och utanför planområdet om detaljplanen. Efter avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 
Värmland har följande ansetts vara relevant att behandla i miljöbedömningen: 
 
• Risk med farligt gods på järnväg
• Påverkan på trafikbullersituationen både inom och utanför planområdet med anledning av planens 
indirekta påverkan på trafikflöden
• Påverkan på luftkvalitén både inom och utanför planområdet med anledning av planens indirekta 
påverkan på trafikflöden 
• Påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och byggnadsminne 
• Risker vid skyfall och höga flöden/nivåer i Klarälven och Vänern 
• Risker med anledning av markföroreningar
• Påverkan på det allmänna biotopskydddet (alléer)

MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I MKB:n 
behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande 
områden. Detaljplanens fysiska avgränsning framgår av Figur 1. Planområdet omfattar fastigheten 
Järnvägen 1:7 och del av fastigheterna Tingvallastaden 1:1, Järnvägen 1:1 och Viken 2:1. Planområ-
det utgör totalt ca 8,8 hektar.

Syftet med miljöbedömningen som görs i en MKB är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

GODSMAGASINET

KARLSTAD C

Hamngatan

Trädgårdsgatan
�ä���ä�������

�������������������

�ä���ä�������

��������

Figur 1. Avgränsning detaljplan.
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Kommunala planer och program
Översiktsplan 2012
Planområdet är i översiktsplanen utpekat som stadsutvecklingsområde och utbyggnadsområde. 
Inriktning som anges för resecentrum är att exploateringen bör ökas jämfört med detaljplanen från 
2003 för att förbättra finansieringsmöjligheterna. Utformningen av resecentrum ska bidra till att 
utveckla Karlstads centrum och att förstärka kopplingarna mellan nuvarande centrum och Stads-
trädgården, Viken och Inre hamn. 

Samtliga järnvägar inom kommunen är av riksintresse för kommunikationer. Kommunen ska enligt 
översiktsplanen verka för att järnvägstrafiken utvecklas, detta bland annat genom att bidra till rese-
centrums tillkomst.

För att klara målen med restidskvoter inom resecentrumprojektet bör en effektiv cykelparkering 
ordnas. Resecentrum ska även kopplas till stom- och huvudnät för cykel. När det gäller busstrafik 
ska så stor del som möjligt av såväl stads- som länstrafiken passera resecentrum så att möjligheten 
till byten underlättas. Barriäreffekten mellan stadsdelarna Tingvallastaden och Viken ska minskas.

Stadsdelsvision för Tingvallastaden
I stadsdelsvisionen för Tingvallastaden pekas Karlstad C ut som ett särskilt förtätningsområde. 
Visionen anger riktlinjer för områdets utveckling. Bland annat anges att Resecentrum ska utgöra 
ett nav i staden där många människor passerar. Resenären ska mötas av en attraktiv, spännande och 
lättorienterad plats. På den södra sidan kan godsmagasinen ersättas med en ny bebyggelse. Bebyg-
gelsen ligger centralt och med god tillgänglighet. Läget bör användas effektivt med ny bebyggelse 
som kan vara avsevärt högre än i gällande detaljplan.

Trafikplan Karlstad
Trafikplanen är ett handlingsprogram som beskriver vad som måste göras för att uppnå de långsik-
tiga målen för en hållbar utveckling. Trafikplanen anger att kommunen ska arbeta för att öka det 
kollektiva resandet och att få fler att sadla om till cykel. Kommunen ska också skapa förutsättningar 
för attraktiva och trygga miljöer för gående.

I trafikplanen redovisas ombyggnad av Hamngatan till stadsgata som en prioriterad åtgärd i  bilnä-
tets struktur. Hamngatan föreslås byggas om från fyrfilig väg till tvåfilig gata i syfte att åstadkomma 
ett bättre stadsliv där fotgängare och cyklister lättare tar sig över gatan. Arbetet föreslås samordnas 
med resecentrumprojektet.
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2. Alternativ
Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär att arkitektförslaget Resa-gata-stad genomförs i sin helhet. Förslaget 
innebär en ny gångbro över spåren i Västra Torggatans förlängning och möjlighet till ytterligare 
en gångbro i planområdets västra del. Planen medger en breddning av Vikentunneln och även en 
breddning av Hamngatan för att rymma hållplatser för buss, trädplanteringar och för att ge mer 
plats åt gående och cyklister.

Huvudalternativet innebär också tre nya byggnader, i ca fyra våningar, längs Hamngatans södra 
sida. Bruttoarean för de tre byggnaderna uppgår till totalt ca 14 000 kvm. Byggnaderna kan utöver 
resefunktioner användas för kontor och centrumändamål. På den södra sidan om spåret innebär 
huvudalternativet byggrätter för resefunktioner, parkering, kontor, hotell och centrumändamål om 
totalt ca 37 000 kvm (BTA). Ny bebyggelse är placerad ca 12 meter från närmsta planerade spår.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas från rivning och förvanskning i huvudalternativet.

Alternativ utformning och lokalisering
En alternativ utformning innebär att resecentrum genomförs enligt gällande detaljplan. 

För större delen av planområdet anges användningen ”trafikområde” (T). Inom trafikområdet får 
byggnader uppföras i den omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt. Stationsbyggnaden och 
Stinsbostaden får enligt planen inte rivas. För byggnaderna medges användning anpassad till bebyg-
gelsens kulturvärden.

Inom godsmagasintomten på den södra sidan av spåren medges kontor, centrumändamål och till 
viss del även bostäder. Byggnader får uppföras i tre våningar. Närmast Löfbergsviadukten medges 
byggnad upp till fem våningar. Byggnaderna inom godsmagasinet ska uppföras minst 12 meter 
från spårmitt till närmsta spår. Eventuell bostad ska placeras minst 20 meter från spårmitt. I Västra 
Torggatans förlängning, samt i Vikentunnelns läge anger planen att marken ska vara tillgänglig för 
allmän gång- och cykeltrafik i tunnel. 

Detta alternativ innebär även att busstationen ligger kvar i sitt nuvarande läge inom kvarteret Älgen, 
ca 500 meter väster om Karlstad C. 

Nollalternativ
En MKB ska alltid innehålla en beskrivning av och jämförelse med ett nollalternativ. Nollalterna-
tivet ska spegla den sannolika utvecklingen av området om planförslaget inte genomförs. I det här 
fallet innebär nollalternativet dagens utformning och funktion inom Karlstads C och Busstationen.

Gällande detaljplan från 2002.
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3. Nulägesbeskrivning
Utredningar
Bedömningen av detaljplanens påverkan på miljön grundas på utredningar som har gjorts inom och 
kring planområdet. Utredningarna är framtagna inom ramen för det aktuella planarbetet.

Genomförda inventeringar och utredningar framgår av punktlistan nedan.

• Beräknade risknivåer med avseende på farligt gods för Karlstad C, Cowi, oktober 2018
• Bullerstudie, Detaljplan för resecentrum Karlstad, WSP Akustik, 2018-09-21
• PM angående kulturmiljöhänsyn vid detaljplanering och gestaltning av resecentrum i Karlstad 
(fastigheten Järnvägen 1:1 m.fl.), Karlstads kommun, 2018-05-21. 
• Antikvarisk konsekvensbedömning av förslag till detaljplan för Resecentrum inom Tingvallasta-
den, Karlstads kommun, 2018-10-12
• Luftberäkningar Resecentrum, Miljöförvaltningen Karlstads kommun, 2018-10-10
• PM Markmiljö. Sammanställning för Detaljplan för Resecentrum. Teknik- och förvaltningen Karl-
stads kommun, 2018-10-19.

Riksintressen
Järnvägen genom Karlstad är av riksintresse enligt 3 kap 8§ Miljöbalken. Områden som är av riks-
intresse för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvara 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Planområdet ligger inom riksintresset Vänern med öar och strandområden enligt 4 kap MB, där 
turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av ingrepp i miljön. Riks-
intresset omfattar hela Karlstads kommun söder om E18. 

Nuvarande miljöförhållanden 
Buller 
Bostäder i anslutning till planområdet är idag utsatta för buller från både från både tågtrafik och 
vägtrafik. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad för samtliga bostäder vid Hamngatan och bostäderna 
söder om spårområdet överskrider 60 dBA och den maximala nivån överskrider 70 dBA.

Luft
Planområdet innefattar Hamngatan vilken är den gata som har sämst luftkvalitet inom kommunen 
idag. Nuvarande årsmedelvärde är beräknat till 16,7 µg/m3  för PM10 och 24,9 µg/m3  för NO2. För 
miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030, ska årsmedelvärdena för PM10 underskrida 15 µg/m3 och för 
NO2 underskrida 20 µg/m3. Nuvarande värden innebär dock inte att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids för partiklar som PM10 och kvävedioxid (NO2). 

Risk järnvägstrafik
Kring befintliga järnvägsspår finns bebyggelse med varierat innehåll, bland annat bostäder och ho-
tell. Samhällsrisken för befintlig bebyggelse är hög. Godshantering och rangering förekommer inom 
Karlstad C idag. 

Översvämning
Vid höga flöden i Klarälven och höga nivåer i Vänern (200 års) kommer Klaraborgsviadukten, 
Löfbergsviadukten och Vikentunneln att vara översvämmade och Karlstad C vara svårt att nå. Vid 
beräknat högsta flöde i älven beräknas Hamngatan ha vattennivåer om upp till ca 70 cm och även 
delar av stationsområdet kommer att vara vattentäckta. Hamngatan idag är även känslig för kraftiga 
regn och översvämmas vid extrema regn.
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Förekomst av föroreningar i mark
Kända marföroreningar finns idag vid korsningen Hamngatan-Västra Torggatan. Ytterligare en 
markförorening finns vid Vikentunnelns södra mynning.

Kulturmiljö
Inom planområdet finns Stationsbyggnaden, uppförd 1869 som har ett arkitekturhistoriskt värde. 
Stationsbyggnaden och dess direkta omgivning är sedan 1986 byggnadsminne enligt Kulturmiljöla-
gens 3:e kapitel och får inte rivas eller påtagligt skadas. 

Även Stinsbostaden, uppförd under samma tid och ritad av samma arkitekter har ett kulturhistoriskt 
värde. Byggnaden är inte byggnadsminnesförklarad men är skyddad från rivning i gällande detalj-
plan. 

Stationsområdet som helhet har ett visst kulturhistoriskt värde. Dock har stora förändringar av 
området har skett över tid. 

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2018-10-15

Skala 1:4000

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

Karta kulturmiljövärden. Lilamarkerade byggnader och skrafferingar anger byggnadsminnen (Stationshuset och 
Expositionshuset). Rödmarkerade byggnader är utpekade i kommunens Kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla 
byggnader (bl.a. Stinsbostaden, Orangeriet och Löfbergs huvudkontor). 

Till vänster: Stationshuset 
Ovan: Stinsbostaden
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4. Miljömål

Här följer en redovisning av de internationella, nationella, regionala och lokala miljö- och  
hållbarhetsmål som den planerade detaljplanen berörs av, samt detaljplanens påverkan på dessa.

FN:s globala hållbarhetsmål
FN:s globala hållbarhetsmål utgörs av 17 mål som ska bidra till en ekonomiskt, socialt och mil-
jömässigt hållbar utveckling. Den planerade detaljplanen bedöms främst beröra det 11:e globala 
hållbarhetsmålet: Hållbara städer och samhällen. Planen bidrar till att uppfylla målet bland annat i 
och med den satsning på kollektivtrafiken som planen medverkar till att genomföra.

Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Det 
finns även ett 17:e miljömål, Generationsmålet. Det är ett övergripande inriktningsmål för miljöpo-
litiken och är inte relevant för avgränsade miljöbedömningar som denna MKB.

Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den biologiska mång-
falden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi till nästa generation ska 
ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att de flesta viktiga åtgärder i Sverige ska vara genom-
förda till år 2020.

Som regionala miljömål gäller för Värmlands län de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande 
preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om. Miljömålen om hav och fjäll är inte 
relevanta för Värmland.

Den planerade detaljplanen bedöms påverka följande nationella/regionala miljömål:

Begränsad klimatpåverkan 
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras 
på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås.”

Föreslagen detaljplan bedöms ha en positiv påverkan på miljömålet på grund av den satsning på 
kollektivtrafiken som planen medverkar till att genomföra. Att underlätta det kollektiva resandet och 
skapa attraktiva miljöer kring kollektivtrafiken förväntas innebära att fler väljer att resa kollektivt 
istället för med bil vilket kan leda till minskade utsläpp av koldioxid som är en växthusgas.

Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Föreslagen detaljplan kan ha en positiv påverkan på miljömålet om satsning på kollektivtrafiken 
medför att fler väljer att resa kollektivt istället för med bil vilket kan leda till minskade utsläpp av 
partiklar som PM10 och kvävedioxid (NO2). Planen innebär även att trafik flyttas ut från Karlstads 
mest centrala delar till gator som är mindre slutna av bebyggelse. Detta innebär totalt sett i gatumil-
jöerna något bättre luft.
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God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.”

Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på miljömålet god bebyggd miljö. Planen innebär 
bland annat möjlighet till förbättrade förutsättningar för gående och cyklister i Karlstads centrala 
delar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader värnas och skyddas. Planen tar hänsyn till framtida 
översvämningsnivåer och skyfall. Redan ianspråktagen mark nyttjas mer effektivt.

Ett rikt växt och djurliv
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Planen bedöms varken ha en positiv eller negativ påverkan på växt och djurlivet. Ett åttiotal träd i 
gatumiljö och inom kvartersmark planeras tas bort vilket innebär en negativ påverkan. Detaljplanen 
anger att nya träd ska planteras i gatumiljön. Då befintliga träd är i dåligt skick innebär återplante-
ringen en möjlighet att på sikt få ett bättre växt och djurliv.

Följande miljömål bedöms inte påverkas av den planerade detaljplanen:
· Giftfri miljö
· Bara naturlig försurning
· Grundvattten av god kvalitet
· Ingen övergödning
· Skyddande ozonskikt
· Säker strålmiljö
· Hav i balans samt levande kust och skärgård
· Ingen övergödning
· Levande sjöar och vattendrag
· Levande skogar
· Ett rikt odlingslandskap
· Storslagen fjällmiljö
· Generationsmålet

Lokala miljömål 
Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi är en av tre hållbarhetsstrategier i kommunens strate-
giska plan och antogs av kommunfullmäktige i september 2011. Miljö- och klimatstrategin innehål-
ler 5 miljömål, med delmål, som staden ska uppfylla. Nedan redovisas hur den föreslagna detaljpla-
nen påverkar målen i Karlstad kommuns miljö- och klimatstrategi.

Den planerade detaljplanen bedöms beröra nedanstående miljömål (övergripande mål 2020):

Klimat och luft  
Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020.
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Mark, byggande och boende
Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. 

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller 
miljön påverkas negativt. 

All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: Bostäder, Verksamhetsmark, Risk- och 
sårbarhet, Energi, Transporter, Naturvård och grönstruktur, Vatten samt Kulturmiljö och arkitektur.

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större 
grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.

Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska värden i Karlstads kommun ska vara 
tillgängligt 2015. Kulturhistorisk bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan.

Antal boende som utsätts för trafikbuller ska minska.

Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Detaljplanen bedöms i huvudsak ha en positiv påverkan på de lokala miljömålen. Den planerade 
bron vid Stadsträdgården bidrar t.ex. till att fler människor har nära tillgång till ett grönområde. De-
taljplanen innebär indirekt att färre människor utsätts för skadligt buller. Detaljplanen innebär bättre 
kännedom om markföroreningar och eventuell sanering av sådana.
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5. Miljökonsekvenser

Risk med farligt gods på järnväg
Huvudalternativet
Spårområdet på Karlstads C används för både person- och godståg. Det är främst risker med 
godståg och transporter av farligt gods som påverkar planområdet. Samtliga persontåg har relativt 
låg hastighet på Karlstad C då alla tåg stannar på stationen. De bedöms inte ge upphov till risker för 
angränsande områden.

För godstransporter med farligt gods har en särskild riskanalys tagits fram. Den visar på en rela-
tivt hög risknivå (samhällsrisk) redan med dagens situation. Om detaljplanen genomförs med nya 
byggnader utan att skyddsåtgärder vidtas blir samhällsrisken oacceptabelt stor. Om skyddsåtgärder 
vidtas för den nya bebyggelsen blir den sammantagna samhällsrisken för befintlig och tillkommande 
bebyggelse tolerabel. Risknivån för tillkommande bebyggelse blir lägre eler likvärdig med samhälls-
risken för befintlig bebyggelse. De skyddsåtgärder som man då räknat med utgörs av att ventilation 
ska vara placerad högt och vänd bort från järnvägen samt att första radens bebyggelse ska ha fasad 
i obrännbart material och dimensionerars för att undvika fortskridande ras vid en gasmolnsexplo-
sion. Dessa åtgärder har lagts in som bestämmelser i planförslaget, tillsammans med åtgärder som 
innebär att risken minskar ytterligare (t ex ej öppningsbara fönster, entréer vända bort från järnvä-
gen och barriär som hindrar vätska från att rinna ut från järnvägsområdet). De senare åtgärderna 
har dock inte ingått i analysens beräkningar.

Analysen visar också att en minskad exploateringsgrad (20 %) och ett ökat avstånd mellan järnvä-
gen och föreslagen bebyggelse på södra sidan (ökning av minsta avstånd från 12 till 20 meter) ger 
en relativt liten minskning av den sammantagna samhällsrisken. Detta beror på att riskbidraget från 
befintlig bebyggelse har så stor inverkan.

Oavsett vad som byggs kring stationsområdet kommer samhällsrisken för hela området inklusive 
kringliggande befintlig bebyggelse inte hamna under den risknivå som befintlig bebyggelse i dagslä-
get bidrar med då denna redan i dagsläget bidrar med en mycket hög risknivå. 

Sammanfattningsvis så bidrar inte planförslaget till att risksituationen försämras i området. Bebyg-
gelse med liknande användning och avstånd från Värmlandsbanan som studerats för ny detaljplan 
medges i dagsläget med gällande detaljplan.

Detaljplanens utformning bidrar till en bättre framkomlighet för räddningstjänsten till spårområdets 
södra och norra sida vid en olycka. Fler och förbättrade passager över och under spår innebär flera 
alternativa möjliga utrymningsvägar för allmänheten som vistas inom resecentrumet vid en olycka. 
Den nya föreslagna bebyggelsen innebär därtill att bostäder som idag utgör första radens bebyg-
gelse mot spår efter planens genomförande utgör andra radens bebyggelse mot spår vilket innebär 
en lägre risknivå för denna bebyggelse.

Alternativ utformning och lokalisering 
Gällande detaljplan innehåller ingen bebyggelse utmed järnvägsområdets norra sida (utöver ”i den 
omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt”), varför samhällsrisken för befintlig bebyggelse 
bedöms vara densamma som den nu gjorda riskanalysen kommit fram till. Någon ”skyddande” 
bebyggelse i en ny ”första rad” finns inte i planen.

Planen innehåller på samma sätt som huvudalternativet bebyggelse inom godsmagasinsområdet sö-
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der om järnvägen, dock i något mindre omfattning är i huvudalternativet. I gällande detaljplan tillåts 
även bostäder inom ett par mindre områden söder om järnvägen (av vilka det västra redan har tagits 
i anspråk). Enligt riskanalysens slutsats att minskad exploateringsgrad har mycket liten inverkan på 
den samlade risknivån bedöms den lägre exploateringsgraden i gällande plan innebära obetydlig 
påverkan på risknivån.

Gällande plan innehåller liksom huvudalternativet krav på perrong eller annat urspårningsskydd 
mot omgivande bebyggelse. Det finns inget uttalat krav på skydd mot utrinnande vätska från spår-
området.

Även i gällande plan ökas och förbättras passagemöjligheterna över/under järnvägen varför utrym-
ningsmöjligheterna vid en olycka förbättras i förhållande till dagens utformning. Med tanke på olika 
farliga ämnens spridningsmönster (rinnande vätska, tung gas eller flyktig gas etc) är det en fördel 
med huvudalternativet att det finns både tunnel under och bro över järnvägsområdet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär ingen förändring av dagens förhållanden utöver den ökning av trafiken som 
kan förväntas på järnvägen. Risknivån kommer därför att vara fortsatt hög och öka med ökande 
trafik. Enligt riskanalysen ligger den dock fortfarande under gränsen för tolerabel nivå.

Påverkan på trafikbuller
Planförslaget förutsätter att genomfartstrafik kan avledas från Hamngatan till andra gator i staden. 
Trafikberäkningar visar att merparten av trafiken kommer välja alternativ väg via Viken. WSP Akus-
tik har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en trafikbullerutredning för Karlstad C. Syftet är att 
utreda hur de planerade trafikåtgärderna för att genomföra ett nytt resecentrum i Karlstad påverkar 
befintlig och planerad bebyggelse kring Hamngatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Tullhusgatan 
och Packhusgatan med avseende på trafikbuller. 
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Principlösning för genomfartstrafik efter planförslagets genomförande.
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Ekvivalenta ljudnivåer skiljer sig med upp till 5 dBA mellan nuläget och den nya utformningen. 
Längs Hamngatan minskar bullernivåerna med ca 5 dBA, medan buller ökar med ca 2 dBA längs 
Jungmansgatan. Maximala ljudnivåer skiljer sig med någon decibel mellan nuläget och den nya 
utformningen på grund av förändrade hastigheter på Hamngatan. Utredningen visar att bygget av 
resecentrum och omledningen av trafiken kommer att leda till måttligt förändrade bullernivåer. Den 
totala bullersituationen bedöms för de undersökta bostäderna bli något bättre i den nya utform-
ningen.

Gränsen för hur stor skillnaden i ljudnivå behöver vara för att man ska uppfatta den ligger vid ca 
2-3 dBA, varför den ökade bullernivån vid Jungmansgatan inte torde leda till någon upplevd föränd-
ring beroende på enbart ljudnivå. Däremot kommer förändringen sannolikt att upplevas genom att 
man observerar att det är mer trafik på gatan.

Alternativ utformning och lokalisering 
Ett genomförande av gällande detaljplan innebär ingen förändring av biltrafiken jämfört med idag 
och ingen förändring av bullersituationen kan förväntas. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga åtgärder för att minska biltrafiken eller trafikbullret på Hamngatan 
görs. 

Påverkan på luftkvalité
Huvudalternativet
Planförslaget förutsätter att genomfartstrafik kan avledas från Hamngatan till andra gator i staden. 
Trafikberäkningar visar att merparten av trafiken kommer välja alternativ väg via Viken. 

Karlstads kommun har utfört luftsimuleringar för Karlstad C och Viken. Syftet var att utreda hur de 
planerade trafikåtgärderna för att genomföra ett nytt resecentrum i Karlstad påverkar luftkvalitén 
kring Hamngatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Tullhusgatan och Packhusgatan. 

Utredningen visar att genomförandet av Resecentrum med omledning av trafiken kommer att leda 
till en måttligt förändrad luftkvalitet i Karlstads centrala delar. Den genomfartstrafik som förflyt-
tas från Hamngatan till Viken (Jungmansgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan/Packhusgatan) innebär 
en viss försämring av luftkvalitén på dessa gator. Tack vare en mer öppen bebyggelsestruktur där 
gatorna kantas av öppna rum såsom Mariebergsviken, Wennbergsparken och Stadsparken förblir 
luftkvalitén relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft riskerar inte att överskridas i någon punkt. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030 bör åtgärder göras för Packhusgatan, där pla-
nerad ny bebyggelse innebär ett mer slutet gaturum, och där den ökade trafikmängden innebär att 
årsmedelvärdet för PM10 beräknas öka från till 14,8 till 16,4 µg/m3. Årsmedelvärdet bör underskrida 
15 µg/m3. Även för Tullhusgatan bör åtgärder göras för att klara miljömålet då den nya trafikut-
formningen beräknas innebära att årsmedelvärdet för PM10  höjs från 12,4 till 15,5 µg/m3. 

Årsmedelvärdet för miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030 för NO2 bedöms inte överskridas i någon 
punkt efter planens genomförande. 

Luftsimuleringen visar att luftkvaliteten vid Hamngatan förbättras betydligt. Nuvarande årsmedel-
värde är beräknat till 16,7 µg/m3  för PM10 och 24,9 µg/m3  för NO2. Med ny trafikutformning har 
halterna beräknats sjunka till 11,2 för PM10 och 18,1 för NO2.
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Planens genomförande bedöms ha ingen eller en måttligt positiv påverkan på luftkvalitén i Tingval-
lastaden och Viken.

Alternativ utformning och lokalisering 
Ett genomförande av gällande detaljplan innebär ingen förändring av biltrafiken jämfört med idag 
och ingen förändring av luftkvaliten kan förväntas.

Nollalternativ
Planområdet innefattar Hamngatan vilken idag är den gata med sämst luftkvalitet i kommunen. Nu-
varande värden innebär inte att miljökvalitetsnormer för luft överskrids men åtgärder krävs för att 
klara miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030. Nollalternativet innebär att inga åtgärder för att minska 
biltrafiken på Hamngatan görs. 

 
Påverkan på kulturmiljön 
Huvudalternativet
Skydd av värdefulla byggnader
Stationshuset och dess närområde är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen, 
vilket det i planförslaget finns en upplysning om på plankartan. Stationshuset är i planförslaget 
försett med rivningsförbud. 

Stinsbostaden är i planförslaget reglerad med rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Beteckning-
arna har, jämfört med gällande plan, uppdaterats utifrån aktuella riktlinjer från Boverket, vilket i viss 
mån stärker byggnadernas skydd utifrån plan- och bygglagen.

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser i fråga om skydd av de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som är belägna inom planområdet. 

Stationens befintliga perrongtak 
Befintliga perrongtak öster respektive väster om Stationsbyggnaden har miljöskapande värden men 
saknar skydd mot rivning eller förändring.  Taken hamnar i planen delvis inom mark som ska vara 
tillgänglig för gemensamhetsanläggning för väg, bakom föreslagen ny bebyggelse. En byggrätt har 
också placerats i direkt anslutning mot det västra perrongtakets norra sida. Övriga delar av per-
rongtaken ligger inom mark som regleras som mark som inte får bebyggas med undantag för bland 
annat perrongtak. Planerade nya spårlägen och utformning av Resecentrum i övrigt innebär att 
perrongtaken öster och väster om Stationshuset inte kan finnas kvar i befintligt läge. I detaljplanen 
tas inte ställning till om perrongtaken ska bevaras, flyttas till nytt läge eller tas bort och ersättas med 
nya i nytt läge. 

Förslaget innebär ingen förändring ifråga om perrongtakens skyddsstatus men bedöms medföra 
negativa konsekvenser genom att ett fortsatt bevarande av perrongtaken försvåras. 

Kulturmiljömässiga sammanhang inom planområdet 
Längsmed Hamngatan anges byggrätter för tre större byggnadsvolymer som kommer att skapa nya 
sammanhang i stationsmiljön. Två av dessa flankerar stationsbyggnaden i öster och väster och kom-
mer att uppfattas i ett direkt samband med denna. Avstånd och byggnadshöjder har i planarbetet 
studerats i syfte att de nya byggnaderna ska anpassas till stationshuset utan konkurrera med eller i 
för hög grad dominera över detta. Utformningsbestämmelser har formulerats som ställer krav på att 
gestaltningen av dessa byggnader ska samspela med omgivningen och stationshuset. 
Väster om stationshuset finns idag ett kulturmiljömässigt sammanhang bildat av Stationshuset, 
Stinsbostaden och det äldre perrongtak som sträcker sig mellan dessa byggnader. Den tillkommande 
byggrätten mellan stationshuset och stinsbostaden kommer att bryta de visuella sambanden mellan 



17

dessa element och eventuellt även påverka förutsättningarna för perrongtakets fortsatta bevarande. 

På godsmagasinstomten sydost om spårområdet anges, liksom i gällande detaljplan, nya byggrätter 
för kontors- och centrumändamål, vilka ännu inte har genomförts. Ett genomförande resulterar i 
att en av stationens historiskt viktiga funktioner, nämligen godshanteringen, blir oläsbar i området. 

Förslaget bedöms medföra negativa konsekvenser för stationsmiljöns kulturhistoriska sammanhang 
väster om stationsbyggnaden. De nya sammanhang som skapas i området som helhet kan samtidigt 
ur ett stadsbildsmässigt perspektiv medföra positiva konsekvenser för gatubilden och upplevelsen 
av stationshuset. I fråga om förutsättningarna för godshanteringsfunktionens läsbarhet medför 
förslaget inga konsekvenser jämfört med gällande detaljplan. 

Påverkan utanför planområdet 
Två kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla byggnader i kvarteret Strålen omedelbart söder 
om planområdet kommer rakt norrifrån att skymmas av tillkommande byggnadsvolymer. Samtidigt 
ändras markanvändningen närmast kvarteret, från trafikområde för järnväg till allmän gata. Detta 
skapar förutsättningar för en attraktivare miljö i närområdet kring kvarteret. 

Byggnadshöjderna för nya byggrätter på godsmagasinstomten är i planförslaget högre än i gällande 
plan vilket medför en något större påverkan i det sydöstra närområdet där flera kulturhistoriskt 
och miljömässigt värdefulla element är belägna (Stadsträdgården, Orangeriet, Expositionshuset 
Löfbergsskrapan och Löfbergs huvudkontor). Fördelningen av de tillkommande volymerna har i 
planarbetet studerats i syfte att uppnå anpassning i förhållande till omgivningen, och utformnings-
bestämmelser har formulerats som ställer krav på att gestaltningen av nya byggnader ska samspela  
med intilliggande värdefulla byggnader för att skapa en god helhetsverkan i området.

En ny gångbro som ansluter mot Stadsträdgården, tillsammans med en breddning av Vikentunneln 
och nya funktioner på Godsmagasinstomten är tänkt att minska järnvägens barriäreffekt och knyta 
samman stadens norra och södra delar.

Förslaget bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser genom att tillkommande byggnader 
riskerar att dominera över befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader - framförallt riskerar 
Löfbergsskrapans funktion som landmärke och symbolbyggnad att minska genom att ytterligare en 
hög byggnad kan tillkomma i närområdet. Förslaget bedöms dock medföra positiva konsekvenser 
genom att den befintliga bebyggelsen inordnas i ett stadsmässigt sammanhang med bebyggelse av 
högre kvalitet än dagens relativt skräpiga godsmagasinsbyggnad, parkeringsytor och återvinnings-
containers. Med den nya bebyggelsen inom godsmagasinsområdet och borttagande av parkerings-
huset norr om järnvägen skapas visuell kontakt över spårområdet mellan den befintliga bebyggelsen 
i Viken och Tingvallastaden, vilket är en positiv konsekvens av planförslaget. Orangeriet, Stads-
trädgården och Expositionshuset blir med förslaget synligare i stadsbilden i en trevligare och mer 
ordnad omgivning.

Med den föreslagna bebyggelsen på godsmagasinsområdet får Hamntorget en mer stadsmässig 
inramning och ett visuellt stöd mot norr.

Förslaget bidrar därtill till förbättrade kommunikationer över spårområdet, vilket bland annat ger 
förutsättningar för att stärka Stadsträdgårdens funktion och attraktionskraft i staden.
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Alternativ utformning och lokalisering 
Stationshuset och Stinsbostaden är i gällande detaljplan reglerade med rivningsförbud och skydds-
bestämmelser. Beteckningarna innebär dock ett något svagare skydd av byggnadernas värde jämfört 
med huvudalternativet utifrån plan- och bygglagen.

Att Stationshuset och dess närområde är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen 
framgår inte av gällande plankarta. 

Befintliga perrongtak skyddas inte i gällande detaljplan.

De byggrätter som gällande detaljplan medger bedöms i och med dess mer begränsade skala inne-
bära mindre risk för negativ påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utanför planområdet 
än huvudalternativet. Dock innebär gällande detaljplan inte att spårområdets barriärverkan minskar 
på samma sätt som huvudalternativet.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader på spårområdets södra sida inordnas i en mer stadsmässig 
bebyggelse, men den visuella kontakten över spårområdet är inte säkerställd.

I gällande detaljplan får inom stationsområdet ny bebyggelse uppföras i den omfattning byggnads-
nämnden prövar lämpligt, förutsatt att det inte innebär att byggnadsminnet förvanskas. Bestämmel-
sen bedöms innebära ett svagt skydd för stationsområdets kulturhistoriska värden i stort.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att Stationshuset och Stinsbostaden fortsatt finns kvar och nyttjas på 
samma sätt som idag. Perrongtaken finns kvar. Ingen upprustning av kringliggande ytor sker. Inga 
nya kopplingar över spårområdet tillkommer och södra sidan av spåren nyttjas inte. Godsmagasinet 
och markparkeringsplatserna finns kvar. Löfbergsskrapan kommer fortsatt att vara ensam dominant 
över ett område som delvis upplevs skräpigt och ofärdigt med tillfällig parkering.

Risker vid översvämning
Huvudalternativet
Karlstad C klassas som samhällsviktig verksamhet och målsättningen är att verksamheten ska fung-
era oavsett vilka förhållanden som råder. Gällande översvämningsrisk anges i kommunens riktlinjer 
att byggnader för samhällsviktiga verksamheter inte ska lokaliseras till områden så att de riskerar 
att översvämmas oftare än en gång på mer än 10 000 år (dimensionerande flöde/nivå eller beräknat 
högsta flöde/nivå). 

Klarälven
Vid ett beräknat högsta flöde i Klarälven kommer Klaraborgsviadukten, Löfbergsviadukten och 
Vikentunneln att vara översvämmade. Hamngatan kommer att ha vattennivåer om upp till ca 70 cm 
och även delar av stationsområdet kommer att vara vattentäckta.

Hamngatan har i detaljplanen bedömts inte rimlig att höja med hänsyn till befintlig omgivande be-
byggelse. Istället föreslås att den södra sidan av resecentrum ska nyttjas vid höga nivåer i Klarälven. 
Tullhusgatan, Trädgårdsgatan och Packhusgatan är farbara vid höga nivåer i älven, vilket innebär 
att den södra sidan av resecentrum är möjlig att angöra och ha i drift. Resefunktionen kan bibehål-
las vid ett beräknat högsta flöde i älven tack vare den planerade bron och att bussar kan angöra på 
södra sidan. 

För Klaraborgsviadukten, Jungmansgatan och Sjömansgatan pågår projektet Vikenförbindelsen där 
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Maxdjup vid skyfall (100-årsregn). Åtgärder planerade inom ramen för andra projekt markeras i rött.
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det bland annat ingår att översvämningssäkra dessa vägar då de utgör inryckningsväg till centralsjuk-
huset. Åtgärderna på dessa vägar kommer ha en positiv påverkan på framkomlighet till Karlstad C. 

Vid extrema nivåer i Klarälven är det troligt att järnvägen inte är farbar pga översvämningskänsliga 
sträckor, på andra delar av Värmlandsbanan. Planen ger dock förutsättningar för ersättningsbussar 
att trafikera Karlstad C vid sådana extrema nivåer i Klarälven. 

Detaljplanen ställer krav på att tillkommande bebyggelse ska anpassas efter dimensionerande flöde 
i Klarälven såtillvida att tekniska installationer under nivån +47.8  (RH 2000) ska klara översväm-
ning. Den verksamhet som planen tillåter i tillkommande bebyggelse (kontor, centrumverksamhet 
och trafikändamål) bedöms inte vara samhällsviktig verksamhet, varför byggnaderna ska utformas 
så att de klarar nivåer vid en översvämning med återkomsttiden 200 år. Vid 200-årsflöde i Klarälven, 
liksom 200-årsnivå i Vänern, blir passagerna under järnvägen vattenfyllda, medan planområdet i 
övrigt inte påverkas.

Planen bedöms i och med tillkommande bro, utformning av ny bebyggelse och möjligheten att 
nyttja spårområdets södra sida innebära positiva konsekvenser för möjligheten att hålla en samhälls-
viktig verksamhet (järnvägstrafiken och andra viktiga kollektivtrafikstråk) i drift vid höga nivåer i 
Klarälven. 

Vänern
Vänerns påverkan på Resecentrum är mycket begränsad. Vid högsta beräknade nivå i Vänern påver-
kas angöringsvägarna delvis. Att översvämningssäkra Vikenförbindelsen innebär att tillgängligheten, 
till resecentrum vid höga nivåer i såväl Vänern som Klarälven, förbättras betydande.

Skyfall
Kapaciteten i dagvattensystemet för Tingvallastaden är i dagsläget begränsad. Då stora delar av 
Tingvallastaden avvattnas söderut och Hamngatan och delar av stationsområdet utgör lågpunkter 
översvämmas områdena vid kraftiga regn. Samhällsviktiga verksamheter, som Karlstad C bedöms 
vara, bör enligt kommunens riktlinjer klara skyfall med intensitet och varaktighet motsvarande ett 
100-årsregn. 

Tingvallastadens dagvattensystem kring Hamngatan och nya resecentrum planeras att byggas om 
för att klara ett regn med en återkomsttid på 30 år. Förslag på åtgärder har tagits fram (Dagvatten-
utredning Tingvallastaden daterad 2018-04-13). I utredningen föreslår två stycken nya dagvattenut-
lopp, ett till Viken och ett till Inre Hamn för att klara av ett 30-årsregn på Hamngatan. Dessa 
åtgärder har även stor effekt vid ett 100-årsregn men måste kompletteras med fördröjningsåtgärder. 
Möjligheten till fördröjningsåtgärder utreds. Ett troligt scenario är att fördröjning i någon form 
behöver anläggas inom Hamngatan vilket med fördel kan samordnas med planerad ombyggnation 
av Hamngatan.

Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan gällande att minska risker kopplade till översvämning 
vid skyfall. Planen möjliggör för planerade nya huvudutlopp för dagvatten med bestämmelsen u på 
plankartan. 

Alternativ utformning och lokalisering 
Hamngatan och del av resecentrumområdet kommer vid beräknat högsta flöde i Klarälven att 
översvämmas på samma sätt som för huvudalternativet. Möjligheten att ”flytta över” delar av resan-
defunktionen till södra sidan är sämre, då gällande detaljplan istället för en ny bro över järnvägsom-
rådet innehåller ytterligare en tunnel. Det innebär att passage omöjliggörs vid översvämning. Planen 
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medger inte heller att den södra sidan av spåren kan nyttjas för ersättningsbussar på ett ordnat sätt i 
likhet med huvudalternativet. Tillgängligheten till Karlstad C och möjligheten att hålla funktionerna 
i drift vid höga flöden i Klarälven är därför begränsade i detta alternativ.

Planen ställer inte krav på översvämningssäkring av ny bebyggelse.

Ett genomförande av gällande detaljplan innebär mer begränsade möjligheter att förlägga nya hu-
vudutloppsledningar under spåromårdet jämfört med huvudalternativet.

Gällande plan innebär ingen ombyggnation av Hamngatan varför fördröjningsåtgärder inom 
Hamngatan kräver en hantering anpassad efter nuvarande förutsättningar vilket är mer begränsande 
än huvudalternativet. 

Nollalternativ
Nuvarande läge för regionbussen innebär en betydande större påverkan vid beräknad högsta nivå i 
Klarälven. Att bibehålla resefunktionen vid en sådan nivå bedöms inte möjlig. Möjligheten att tem-
porärt låta busstrafiken utgå från annan plats finns dock. Vid en 200-årsnivå är dagens busstation 
opåverkad. 

Risker med markföroreningar
Inom spårområdet har det bedrivits verksamhet kopplad till järnvägsverksamhet. Det har t.ex.fun-
nits dieselcisterner avsedda för tankning samt oljecisterner för eldningsolja. Norr om spårområdet 
har det funnits flera verksamheter som kan ge upphov till markföroreningar, bl.a kemtvättar och 
bensinstationer. Söder om spårområdet har det funnits en verkstad/bensinstation vid Vikentunnels 
mynning samt Wennbergs mekaniska verkstad.

Huvudalternativet
För planområdet finns ännu ej komplett information föroreningarnas omfattning. Undersökning 
pågår och planeras vara färdiga innan planens granskningsskede. En miljöbedömning är därför inte 
möjlig att göra i detta skede. 

Inför planens granskningsskede bör undersökningar finnas så att bedömning av behov av sanering 
eller andra åtgärder klargjorts. Planen kommer om så befinns nödvändigt att förses med bestämmel-
ser om sanering.

Alternativ utformning och lokalisering
Gällande plan ställer inte krav på att föroreningar ska saneras som ett villkor för bygglov. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att föroreningarna inte åtgärdas. 

Påverkan på det allmänna biotopskyddet
Genomförandet av detaljplanen innebär att ett flertal träd behöver tas ner. Ett fyrtiotal av träden 
omfattas av det allmänna biotopskyddet då de definieras som alléer. Ytterligare ca 40 träd behöver 
tas ner och omfattas inte av ett sådant skydd. Alléerna behöver tas ner för att möjliggöra för buss-
funktioner längs Hamngatan och Järnvägsgatan. Längs Trädgårdsgatan behöver en trädrad tas ner 
för att möjliggöra angöring till den södra sidan av resecentrumet. Övriga träd behöver tas ner för 
att möjliggöra för breddning av Vikenpassagen och för att ge plats för nya byggrätter inom kvar-
tersmark.
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Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som 
tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Trädraderna inom pla-
nområdet bedöms innefattas i definitionen för allé även om de inte är placerade i ett öppet landskap 
och ursprungligen har haft ett annan syfte än alléer i odlingslandskapet. Inom Tingvallastaden har 
trädrader historiskt sett utgjort en viktig funktion som brandskydd och ingick som bärande idé för 
stadsplanen som antogs och genomfördes efter den stora stadsbranden 1865. 

För att få ta ner träd som omfattas av allmänna biotopskyddet krävs dispens. Dispens bedöms 
kunna vara motiverat i det här fallet då samhällsnyttan för att genomföra ett resecentrum där samt-
liga kollektivtrafikslag samlas är stor. 

Oavsett om träden omfattas av biotopskydd eller ej har träd i stadmiljön generellt ett värde både 
som spridningskorridorer och tillflytsorter för växt- och djurarter, men även för temperaturregle-
ring, luftrening och för stadens attraktivitet och människors trivsel i stort. Det är därför önskvärt 
att återplantera träd. I förslaget redovisas drygt 110 nya träd. Cirka hälften av dem regleras med 
skallkrav i detaljplanen.

Hela trädbeståndet inom planområdet har inventerats och trädens skick (vitalitet och hållfasthet) 
har bedömts av arborist under juni 2018. Av inventeringen framgick att merparten av träden är i 
mycket dåligt skick. Flera av träden i Hamngatans västra del och på parkeringen intill Vikengatan är 
så kallade riskträd vilka enligt inventeringen bör tas ner inom ett halvår. Merparten av övriga träd 
har under lång tid haft dåliga levnadsförutsättningar och därför haft en dålig tillväxt och har mycket 
dåliga förutsättningar att klara en ombyggnad av gatan och bör tas ner innan ombyggnaden påbör-
jas. Ett fåtal träd är välmående och möjliga att bevara. Merparten av dessa träd står vid Vikentun-
nels södra mynning. Rekommendationen är att dessa träd flyttas till annan plats när ombyggnaden 
påbörjas.

60m40200Bedömd allé

Träd

Yngre/mindre träd 

Trädrad som behöver tas bort

Trädrad som avses ersättas

Trädrad som inte påverkas av resecentrum men som utgör riskträd och bör tas ned inom kort.
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I och med ombyggnationen och nyplantering av träd finns goda möjligheter att skapa förutsättning-
ar för nya träd att växa sig stora och överleva de hårda påfrestningar stadsträd utsätts för.

Planens genomförande bedöms på kort sikt ge negativa konsekvenser på de värden som träden 
innebär. Med hänsyn till trädens skick och förväntade livslängd innebär planen på lång sikt positiva 
konsekvenser. Av de totalt ca 80 träd som avses tas ner ställer planen krav på att ca 60 av dem åter-
planteras. Ytterligare 70 träd avses planteras enligt förslaget Resa-Gata-Stad, som ligger till grund 
för planutformningen.

Alternativ utformning och lokalisering
Gällande detaljplan innebär ingen påverkan på befintliga trädrader. Träden har idag dock mycket 
dåliga förutsättningar att överleva över tid vilket innebär att träden successivt behöver tas ner för att 
inte utgöra en risk. Vid återplanetering kommer förutsättningarna för att åstadkomma goda förut-
sättningar för nya träd vara sämre än vid huvudalternativet. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär samma påverkan som vid ”Alternativ utformning och lokalisering” , se 
ovan.
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6. Åtgärder 

Planerade åtgärder
I detaljplanen föreslås bestämmelser om åtgärder och utformning för att minska samhällsrisken 
vid en olycka med farligt gods. Järnvägsområdet ska förses med urspårningsskydd mot omgivande 
bebyggelse och avgränsas med fysiska hinder så att vätska inte kan rinna ut från spårområdet. Nya 
byggnader närmast spårområdet ska utformas med fasad i obrännbart material, icke öppningsbara 
fönster och luftintag som placeras högt och vänds bort från järnvägen. De ska också dimensioneras 
för att undvika fortskridande ras. Entréer ska vara vända bort från järnvägen.

Planen har anpassats för att kunna bibehålla resefunktioner vid höga flöden i Klarälven genom att 
den södra sidan av järnvägen kan nås och utnyttjas för både busstrafik och ersättningstrafik för tåg 
när järnvägen är översvämmad. För att skydda mot översvämning av skyfall ökas kapaciteten i avle-
dande dagvattensystem, och möjligheter att anlägga fördröjningsmagasin i Hamngatan studeras.

Detaljplanen har försetts med planbestämmelser som innebär ett starkare skydd av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader än idag. De byggrätter som planen medger har anpassats i skala och placering 
i förhållande till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nya byggnader har försetts med utformnings-
bestämmelse för att samspela med omgivande kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Planens genomförande innebär att trädrader längs Hamngatan och Trädgårdsgatan inte kan finnas 
kvar. Detaljplanen ställer krav på nya trädrader i syfte att skapa både nya naturvärden och värden 
för stadsmiljön.

Planen med dess nuvarande utformning och omfattning bedöms inte kunna innebära en betydande 
negativa miljöeffekter ur någon av ovanstående aspekter. Detaljplanen bedöms kunna ha en viss 
positiv effekt ur fler aspekter.

Till granskningsskedet bör planen kompletteras med uppgifter om markföroreningar. Även allé-
ernas naturvärden är okända. Behovet av fördröjningsåtgärder för dagvatten/skyfall bör bevakas i 
planarbetet och eventuellt säkerställas i planen med utformning alternativt planbestämmelser.
 

Överväganden
I val av utformning av en ny passage över/under spårområdet har brons fördelar vid höga nivåer i 
Klarälven och vid skyfall varit en av de avgörande parametrarna för att välja broalternativet.

I detaljplanen bör tydligare ställning tas till huruvida perrongtaken ska bevaras, flyttas till nytt läge 
eller tas bort och ersättas med nya i nytt läge.
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