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Denna plan handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2014:900, kapitel 5, då den 
riskerar innebär en betydande miljöpåverkan.  

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. Vid utökat förfarande ska  
kungörelse ske innan samrådet.

Granskning: När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter ska, vid utökat förfarande, det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under minst tre veckor. Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka 
planförslaget som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och biblioteket.

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 den inte 
är överklagad.
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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
• planens utformning
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för av-

vikelsen.

Inledning

Bakgrund
Ombyggnaden av Karlstad C är en del i projektet Tåg i tid som drivs av Region Värmland, Jern-
husen, Karlstads kommun och Trafikverket. Tåg i tid syftar till att förkorta restiderna och få en 
pålitligare tågtrafik på Värmlandsbanan i framtiden. Ombyggnaden av Karlstad C innebär förutom 
en ny mittperong, justeringar av spår och förbättrade passager över respektive under järnvägen även 
en ny modern bussangöring. Nuvarande busstation för regionalbuss lokaliseras inom området för 
Resecentrum. Även stadsbussarna angör resecentrum i syfte att bättre binda ihop läns- och stads-
bussarna med varandra och med järnvägsstationen. 

Den kommande ombyggnationen av Karlstads järnvägsstation är en viktig satsning både för 
Karlstads och för hela regionens möjligheter till tillväxt. Ombyggnationen innebär att alla 
kollektivtrafikslag samlas på en plats i syfte att förbättra för resenären genom att underlätta byten. 
Samtidigt genomförs första etappen av Karlstads nya snabbstråk för buss (Karlstadsstråket) vilket 
också är en viktig del att möta framtidens transportbehov. Dessa förbättringar av kollektivtrafiken 
ställer krav på anpassningar av den fysiska miljön, framför allt inom resecentrumområdet.

En arkitekttävling anordnades i syfte att hitta så bra lösningar som möjligt för att skapa ett attraktivt 
och välfungerande resecentrum som är en naturlig del staden. Våren 2017 utsågs White arkitekter 
till vinnare med förslaget Resa-Gata-Stad. Det vinnande förslaget avses genomföras med mindre 
justeringar enligt juryns utlåtande.

För att kunna genomföra det vinnande tävlingsförslaget för ett nytt Resecentrum krävs en ny 
detaljplan för området. Förslaget innehåller bland annat en bro i Västra Torggatans förlängning 
samt byggrätter på både den norra och södra sidan om järnvägsspåren vilka behöver planstöd.

Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra ett genomförande av ett nytt, attraktivt och välfungerande Resecen-
trum, som utgör en integrerad del av staden. 

Huvuddrag
Förslaget Resa-Gata-Stad utgår ifrån att ta vara på de befintliga strukturerna och stärka dessa och 
att integrera resandet i staden. 
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Den befintliga stationsbyggnaden är en stark symbol för resandet i Karlstad och föreslås även fort-
sättningsvis utgöra navet i ett framtida resecentrum. Platsen framför stationsbyggnaden utvecklas 
till en levande och välkomnande entré.

Hamngatan, Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan integreras i stationsområdet och används för 
funktioner som rör resandet: regionbuss, stadsbuss, turistbuss, taxi, färdtjänst etc. Både den norra 
och södra sidan utgör i framtiden framsidor av reserummet. Samtidigt som gatorna nyttjas för 
resandefunktioner utgör de också en del av staden. Genom att utforma gatorna som stadsgator och 
inte som bilvägar möjliggör vi för staden att utvecklas ända fram till tåget. Resenären angör en stad 
istället för en isolerad station. Hamngatan struktureras med byggnader som sluter gaturummet även 
mot söder. Gående och cyklister ges mer utrymme längs gatan och tre centala korsningar utformas 
som shared space-ytor (ytor där olika trafikslag samsas på samma yta på lika villkor med ett aktivt 
samspel) i syfte att underlätta passage över gatan och minska gatans barriäreffekt i staden. 

Vikentunnelns betydelse för reserummet ökar i och med att en mittplattform nås via tunneln och 
då resefunktioner kommer finnas på båda sidor av järnvägsspåren. Vikentunneln föreslås breddas 
och omgestaltas så att den utgör en attraktiv och lätttillgänglig passage för både resenären och för 
människor som rör sig i staden i övrigt. Ytterligare en passage förslås för att minska järnvägens bar-
riärverkan mellan Viken och Tingvallastaden. Passagen föreslås utformas som en bro i Västra Torg-
gatans förlängning. De fyra platserna där passagerna börjar och slutar kommer att utgöra viktiga 
entréer för reserummet och noder för staden. Gestaltningen av dessa platser är av stor vikt för att 
resecentrumet ska upplevas välkomnande och attraktivt och för att stadens passager ska upplevas 
trygga och tillgängliga.

Resecentrumet hålls samman gestaltningsmässigt med ett antal återkommande element. Dessa 
element kan vara material, skärmtak, möbler eller annan gatuutsmyckning som ger platsen identitet 
och karaktär. 

De föreslagna byggnaderna på den norra sidan om järnvägsspåren kan innehålla funktioner med di-
rekt koppling till resandet, t.ex. väntsal, informationsdisk, biljettförsäljning, cykelgarage, kiosker etc. 
Byggnaderna kan även innehålla centrumfunktioner som handel, service, restauranger och caféer. 
Byggnaderna föreslås även kunna innehålla kontor, med eller utan koppling till resandet. 

På den södra sidan föreslås ett liknade innehåll, men en större andel kontor är troligt. Byggnaderna 
på den södra sidan får även innehålla parkering (utöver behovet för övriga verksamheter) och hotell. 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning
•  Illustrationsplan
•  Miljökonsekvensbeskrivning
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Utredningar
• 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 Karl- 
 stad (fastigheten Järnvägen 1:1 m.fl.), Karlstads kommun, 2018-05-21
•  Antikvarisk konsekvensbedömning av förslag till detaljplan för Resecentrum inom  

 Tingvallastaden, Karlstads kommun, 2018-10-12
•  Trafik PM Karlstad Resecentrum, Trivector, 2018-10-12
•  Dagvattenutredning Tingvallastaden, WSP Samhällsbyggnad, 2018-04-13
•  PM Geoteknik Karlstad C, Sweco, 2018-10-15
•  PM Markmiljö, Sammanställning för Detaljplan för Resecentrum, Karlstads kommun,  

 2018-10-19 

 
Plandata
Planområdet omfattar Karlstads centralstation, godsmagasinet och delar av direkt anslutande gator 
och passager över/under järnvägsspår. Centralstationen är belägen i Karlstads stadskärna inom 
stadsdelen Tingvallastaden. Planområdet avgränsas i söder av Trädgårdsgatan och i norr av Hamn-
gatan.
 
Planområdet omfattar fastigheten Järnvägen 1:7 och del av fastigheterna Tingvallastaden 1:1, 
Järnvägen 1:1 och Viken 2:1. Fastigheterna ägs av Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket.
Planområdet utgör totalt ca 8,8 hektar. 

GODSMAGASINET

KARLSTAD C

Hamngatan

Trädgårdsgatan
�ä���ä�������

�������������������

�ä���ä�������

��������

Planområdet markerat i lila. Röd linje anger gällande fastighetsgräns.
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Resecentrum är i Översiktsplan 2012 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.

Intentionerna i förslaget Resa-Gata-Stad och i denna detaljplan stämmer mycket väl överens med 
översiktsplanen.

Övriga program och policys
Genomförandet av planen stämmer överens med Karlstads kommuns övriga program och policys 
som berör det aktuella området såsom stadsmiljöprogrammet, kulturmiljöprogrammet, trafikplanen 
och stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. 

Planen bidrar särskilt till att uppfylla kommunens målsättningar om att öka det kollektiva resandet 
(trafikplanen) och att stärka Karlstads och hela regionens möjlighet till tillväxt (Strategisk plan).

I trafikplanen redovisas även ombyggnad av Hamngatan till stadsgata som en prioriterad åtgärd i  
bilnätets struktur. Hamngatan föreslås byggas om från fyrfilig väg till tvåfiliggata i syfte att åstad-
komma ett bättre stadsliv där fotgängare och cyklister lättare tar sig över gatan. Arbetet föreslås 
samordnas med resecentrumprojektet.

Gällande detaljplan
För området gäller en detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2002. För större 
delen av planområdet anges användningen ”trafikområde” (T). Inom trafikområdet får byggnader 
uppföras i den omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt.

Stationsbyggnaden från 1869 är kulturhistoriskt intressant och är sedan 1984 byggnadsminne. Även 
stinsbostaden har ett kulturhistoriskt värde, men omfattas inte av byggnadsminne. Stinsbostaden 
är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt  värdefull byggnad. Båda byggnaderna 
är skyddade i plan med planbestämmelsen q1, vilken anger att byggnaderna inte får rivas. För 
byggnaderna medges användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden (Q).

För godsmagasinet 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. Rekommenderade nivåer för buller och 
vibration ska uppnås.
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I Västra Torggatans förlängning, samt i Vikentunnelns läge anger planen att marken ska vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik i tunnel. 

Tunneln i Västra Torggatans förlängning har inte genomförts. Byggrätterna vid godsmagasinet har 
inte nyttjats.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-17 § 19, att upprätta 
detaljplan för att möjliggöra för ett nytt resecentrum vid Karlstad C inom Tingvallastaden. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts och samråtts med Länsstyrelsen 2017-03-19, enligt Miljöbalken (6 kap). Kommunens 
bedömning är att genomförandet av denna plan inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan. Då 
Länsstyrelsen inte delar kommunens uppfattning har ändå en en strategisk miljöbedömning valts att 
göras för detaljplanen. 

Miljöbedömningens avgränsning har samråtts med Länsstyrelsen i Värmland 2018-10-23. Följande 
aspekter har bedömts vara relevanta att behandla i en miljökonsekvensbeskrivning:

• 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 med anledning av markföroreningar
• Risker vid skyfall och höga nivåer i Klarälven och Vänern
• Risk med farligt gods på järnväg
• Påverkan på det allmänna biotopskydddet (alléer)

Övriga miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser behandlas i planbe-
skrivningen.

Gällande detaljplan från 2002.
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Avvägningar enligt Miljöbalken m.fl.
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 om hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Att utveckla ett resecentrum vid befintlig järnvägsstation bedöms från allmän synpunkt vara god 
hushållning med mark.

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. Kommunen verkar för att järnvägstrafiken utvecklas 
genom att bidra till resecentrums tillkomst. 

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
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. Bestämmelserna i 4 kap utgör dock inget 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Resecentrums tillkomst 
bedöms därtill vara positiv för turismnäringen.

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) (Ej aktuellt)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Genomförandet av projektet Resecentrum förutsätter trafikförändringar, vilket påverkar luft- och 
bullersituationen i Karlstads centrum. Trafikförändringarna innebär en förbättrad luft- och ljudmiljö 
kring Hamngatan där trafiken minskas. En viss omfördelning av trafik från Hamngatan till Jung-
mansgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan/Packhusgatan förväntas ske vilket innebär en viss försäm-
ring av luftkvalitén på dessa gator. Tack vare en mer öppen bebyggelsestruktur där gatorna kantas 
av öppna rum såsom Mariebergsviken, Wennbergsparken och Stadsträdgården förblir luftkvalitén 
relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft riskerar inte att överskridas i någon punkt.

Karlstads kommun omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då kommunen har färre än 
100 000 invånare. Kommunens strävan är att begränsa buller och regler om att begränsa buller 
finns också i annan lagstiftning. Byggnationen av resecentrum och omledningen av trafiken kom-
mer att leda till måttligt förändrade bullernivåer. Den totala bullersituationen bedöms för merparten 
av de undersökta bostäderna bli något bättre i och med den nya utformningen. För bostäder kring 
Jungmansgatan något sämre p.g.a. ökad trafikmängd. Inget åtgärdsbehov föreligger. Åtgärder för att 
minska trafikbullret på Jungmansgatan bör ändå studeras inom ramen för projektet Vikenförbindel-
sen. 

7 kap. MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 m m.
Det inget finns skydd enligt 7 kap MB inom eller i närheten av planområdet.
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Förutsättningar och planförslag

Markanvändning
Marken inom planområdet utgörs till stor del av funktioner kopplade till järnvägen och tågresande. 
Även omgivande kommunala gator ingår i planområdet.

Marken norr om spåren används huvudsakligen som järnvägsstation och funktioner kopplade till 
tågresande. En stor del av marken används för parkering. Parkeringen består i vissa delar av kort-
tidsparkering, vilken i huvudsak används för hämtning och lämning vid tågstationen. En stor andel 
utgörs även av långtidsparkering som delvis är uthyrd till verksamheter i närområdet. 

Marken på den södra sidan om spårområdet används i stor utsträckning som markparkering där 
merparten normalt inte är tillgänglig för allmänt behov. Karlstads kommun nyttjar lokaler i godsma-
gasinet i planområdets sydöstra del.

Planområdet är omgärdat av stadsbebyggelse med blandade funktioner såsom restauranger, bostä-
der, kontor, butiker och andra servicefunktioner.

Planförslag
Nästan all kvartersmark inom planområdet medger markanvändningen ”Trafik” (T) i syfte att 
möjliggöra för väg- och spårtrafik och resefunktioner kopplade till tåg- och bussresande.  I använd-
ningen ingår även byggnader och anläggningar som kan behövas både för verksamhetens drift och 
för service till resenärer. Småbutiker, resebyråer och liknande som ger service åt resenärer ingår i 
användningen vid ett stationsområde. 

På den norra sidan om järnvägsspåren medges tre byggrätter med en utökad användning. Utöver 
resandefunktioner medges kontor (K) och användningen ”centrum” (C1). Användningen centrum 
inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service och andra verksamheter som 
bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Syftet med användningen är att möjliggöra för en blandning 
av verksamheter. Användningen är dock begränsad till att inte omfatta samlingslokaler med anled-
ning av närhet till spår och risker kopplade till farligt gods.

På den södra sidan, vid godsmagasinet, medges likande användningar som på norra sidan med tra-
fik (T), kontor (K) och centrumändamål (C1).  På denna sida ges även möjlighet till hotell (O2), dock 
med begränsningen att hotell inte får ha fasad mot järnvägsspåren, med anledning av närhet till spår 
och risker kopplade till farligt gods. På den södra sidan medges också användningen parkering (P) 
vilket innebär parkeringsanläggningar utöver den parkering som behövs som komplement till andra 
användningar. 

I den västra delen bekräftas befintlig markparkering med användningen parkering (P), dock med en 
förändrad avgränsning då en ny utfart behöver anordnas genom befintlig parkeringsyta.

Hamngatan, Västra Torggatans södra del, del av Tullhusgatan och Trädgårdsgatan ingår i planom-
rådet och planläggs som gator (GATA1, GATA2), men med vissa preciseringar och utformningsbe-
stämmelser. För Hamngatan anges t.ex att en minst 2,5 meter bred cykelbana ska finnas, detta för 
att gatorna avses ingå i stomnät för cykel. Hamngatan har även viktiga funktioner för bussresandet. 
Gatan kommer att möbleras med väderskydd, belysning, skyltar och annat för att uppnå en önskad 
komfort för bussresenärerna. Detta medges inom användningen ”gata”.

För Trädgårdsgatan möjliggörs förlängning av gatan väster ut med anslutning till Vikengatan i höjd 
med Wennbergsparken. Syftet med gatans förlängning är bland annat att möjliggöra för ersättnings-
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bussar och fjärrbussar att på ett enkelt sätt angöra den södra sidan av resecentrum. Gatan planeras 
även vara öppen för allmän gång och cykeltrafik.

På en sträcka av Trädgårdsgatan, strax öster om Vikentunnels mynning, planläggs en del av gatan 
särskilt för gående och cyklister (GÅNG), för att säkerställa tillräckligt med utrymme för gående 
och cyklister. Gatan avses i övrigt användas till bland annat angöring (korttidsparkering) för person-
bilar till resecentrum.

I anslutning till Vikentunneln och den planerade bron i Västra Torggans förlängning planläggs 
marken som torg (TORG / torg) i syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och för att kunna 
utforma och använda platserna på ett önskvärt sätt.

Inom ett mindre område i öster, intill Hamngatan medges förutom ”Trafik” även ”Tekniska anlägg-
ningar” (E). Detta i syfte att ge ny plats åt en nätstation (Karlstad El och Stadsnät) som behöver 
flyttas i samband med att en cirkulationsplats anläggs. Tekniska anläggningar som behövs för järn-
vägens drift ingår i användningen ”Trafik”. 

Den del av Tullhusgatan som idag utgörs av en tunnel under järnvägsspåren bekräftas även fortsätt-
ningsvis i planen med en administrativ bestämmelse (t3). 

Bebyggelse
Stationsbyggnaden från 1869 används för servicefunktioner kopplade till tågtrafiken. Strax öster om 
stationsbyggnaden finns en kioskbyggnad (Pressbyrån) uppförd 1988 och strax väster om stations-
byggnaden finns en byggnad för taxifunktioner. Mindre teknikbyggnader och dylikt finns även inom 
området. I öster finns parkeringshuset Duvslaget (uppfört 1986). Gamla Stinsbostaden, i väster,  
nyttjas som kontor av privat företag.

Söder om spåren finns godsmagasinet med lokaler som nyttjas av Karlstads kommun.

Inom planområdet finns även två skyddsrum. Ett i godsmagasinet och ett på den norra sidan om 
spåren, i planområdets nordvästra del. 

Planförslag
Inom aktuellt planområde föreslås Stationshuset och Stinshuset bevaras (Se vidare under rubriken 
Kulturhistoriska värden.) Även skyddsrummet på den norra sidan avses vara kvar liksom en mindre 
driftbyggnad direkt söder om järnvägen i planområdets nordvästra del. 

Skyddsrummet i godsmagasinet avses avvecklas alternativt ersättas i en ny byggnad inom fastig-
heten. Fastighetsägararen ansvarar för att ansöka om eventuell avveckling hos Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap.

Detaljplanen möjliggör för ett antal nya byggnader. På den norra sidan om spårområdet möjliggörs 
tre nya byggnader i ca fyra våningar. Byggnadernas höjd regleras med bestämmelsen v3. Högsta till-
låtna totalhöjd är 22,5 meter vilket motsvarar bebyggelsen på motsatt sida av Hamngatan. Delar av 
byggnaden ska ha lägre höjder. Minst ett hörn ska vara högst 14 meter och minst ytterligare en del 
av taket ska vara högst 18 meter. Teknikutrymmen och hissar ska rymmas inom takets form. (Se 
illustration nästa sida.) Begränsningen av byggnadens höjd är motiverad med anledning av Stations-
husets kulturhistoriska värde och Tingvallastadens jämna skala. Den nya bebyggelsen vid Hamnga-
tan ska inte dominera stadsbilden. 
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EXPLOATERINGSSTUDIE - PRINCIPSEKTION BYGGRÄTTER LÄNGS HAMNGATAN

Sala 1:400 (A3)Sektion, möjlig utkragning mot Hamngatan. 

Exempel på möjlig höjd och takgeometri på nya byggnader på den norra sidan av spårområdet.

Byggnaderna ska ha en öppen gestaltning mot Hamngatan för öka tryggheten i gaturummet och 
för att möjliggöra för butiker och verksamhetslokaler mot gatan. Minst 2/3 av bottenvåningens fa-
sadlängd ska vara uppglasad och entréer ska finnas mot Hamngatan (f1). Bottenvåningen ska också 
utformas så att rumshöjden är minst 3,6 meter mellan golv och tak (v1).

Då byggnaderna är placerade i en trång sektion 
mellan Hamngatan och järnvägsspåren är byggrät-
ten begränsad till drygt 14 meter i djup. Från andra 
våningsplanet, 5,50 meter ovan mark, tillåts därför 
en utkragning (v2) om högst 2,7 meter för att åstad-
komma rationella lokaler. Utkragningen sträcker sig 
över planerad gångbana.

Byggnaderna ska utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet och samspela med intilliggande kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader, dvs Stationshuset och 
Stinsbostaden. Nya byggnader kan samspela med 
de äldre byggnaderna t.ex genom att ta upp valda 
formelement eller material eller genom att kontras-
tera på en väl avvägt sätt (f2). Syftet med bestämmel-
sen är att det kulturhistoriska värdet av platsen och 
byggnaderna inte ska förvanskas.
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På den södra sidan, vid godsmagasinet, möjliggör detaljplanen för bebyggelse i tre enheter, åtskilda 
av angöringsgator. Byggnadenas höjd regleras så att varje enhet bryts ner i flera byggnadsvolymer 
med olika höjd (totalhöjder mellan 8-50 meter). Varje kvarter utgörs av en bas med två våningar, 
en byggnadskropp i fem till sex våningar och en högre del med elva respektive nio och åtta våningar 
där det östra kvarteret är högst och trappas ned mot väster. Syftet med de varierade våningshöj-
derna är att bryta ner volymen så att den upplevs mindre massiv. Höjderna är också anpassade 
efter omgivningen där den högre volymen (elva våningar) möter Löfbergsskrapan i öster och lägre 
volymer möter Orangeriet och Expositionshuset. De två västra kvarteren får byggas samman med 
en förbindelse 4,7 meter ovan mark (v4).

Från den planerade bron, strax väster om godsmagasinet, är det möjligt att ansluta till den nya be-
byggelsen på den södra sidan. I detaljplanen regleras att allmän gångtrafik ska möjliggöras från bron 
till Trädgårdsgatan diagonalt genom kvarteret (x).

Även byggnaderna på den södra sidan ska ha en öppen gestaltning mot gatan (Trädgårdsgatan) för 
öka tryggheten i gaturummet och för att möjliggöra för butiker och verksamhetslokaler mot gatan. 
Minst 2/3 av bottenvåningens fasadlängd ska vara uppglasad och entréer ska finnas mot Trädgårds-
gatan (f1). Bottenvåningen ska utformas så att rumshöjden är minst 3,6 meter mellan golv och tak 
(v1).

Byggnaderna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och samspela med intilliggande kultur-
historiskt och stadsmiljömässigt värdefulla byggnader, dvs Orangeriet, Expositionshuset, Löfbergs 
huvudkontor och Löfbergsskrapan (f2).

Illustration över takhöjder för ny bebyggelse inom planområdets östra del.
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Markens utformning
Större delen av marken inom planområdet är obebyggd men hårdgjord och används för markparke-
ring, vägar, taxiuppställning, angöring med fjärbussar, lastzoner, cykelparkering och annat. Marken i 
direkt anslutning till stationsbyggnaden har en delvis historiserade utformning med t.ex smågatsten 
och armaturer i äldre stil. I övrigt är marken till större delen asfalterad där körytor och parkeringar 
på den norra sidan avskiljs med refuger med stensättningar och trädplanteringar. Gångytor utgörs 
ofta av betongplattor alternativt asfalt, avskiljda från körytor med granitkantstöd. 

På den södra sidan är utformningen enklare med asfalt och enklare räcken. Delar av planområdet i 
öster (Trädgårdsgatan), är instängslat och enbart tillgängligt för Trafikverket. Järnvägsområdet av-
gränsas mot bostadsbebyggelsen i söder med enklare plank, räcken och nivåskillnader. Även på den 
norra sidan avgränsas järnvägsområdet med enklare plank, förutom i direkt anslutning till stations-
byggnaden.

Framför stationsbyggnadens västra del finns ramper med relativt brant lutning ner till Vikentunneln 
som leder till järnvägsområdets södra sida och stadsdelen Viken. Tunneln är ca 3 meter bred och 
används både för gång- och cykeltrafik. På den södra sidan ansluter Vikentunneln till Vikengatan/
Stinsgatan/Trädgårdsgatan med ramper. Där finns också en torgliknade plats med planteringar, 
bänkar, stensättningar och en mindre lekplats.

Planen omfattar mindre delar av spårområdet. Under spåren utgörs marken av genomsläppligt ma-
terial (makadam). Spåren är försedda med perrong på den norra sidan. 

Hamngatan, norr om stationsområdet, har generellt två filer i vardera riktningen, åtskilda med en 
mittrefug med enklare plantering. Gångbana finns längs norra sidan, liksom lastzoner för intillig-
gande fastigheter. Mot järnvägsstationen åtskiljs gatan och järnvägsstationen med enklare räcken 
eller staket. Icke sammanhängande trädplantering finns också längs med gatans södra sida. En stor 
del av träden är i dåligt skick. 

Trädgårdsgatan, strax norr om Stadsträdgården, är en enkelfilig gata med trottoar och gatuparkering 
på den södra sidan av gatan. Längs den norra sidan kantas gatan av en trädrad med lind. Merparten 
av lindarna är i dåligt skick. Gatan fortsätter västerut via en markparkering men är inte genomgå-
ende och inte heller tillgänglig för allmän trafik hela sträckan. Se vidare under rubrikerna Grönytor 
och växtlighet och Gator och trafik.

Planförslag
Framför Stationshuset
Stationshuset avses utgöra kärnan och symbolen för resandet även fortsättningsvis. Därför frigörs 
en större torgyta framför stationshuset med mer plats för vistelse. Torgytan ramas in av två nya 
byggnader som också kan hjälpa till att skapa liv på platsen genom att funktioner kan växa ut på 
torget/platsen.

Vikentunneln och Trädgårdslänken
Vikentunneln breddas från 3 meter till 10 meter. Vikentunneln vinklas så att tunnelns norra myn-
ning hamnar längre väster ut. Detta för att möjliggöra en flackare lutning på ramperna och för att 
frigöra plats framför stationsbyggnaden. Tunneln förses även med hissar och rulltrappor för att 
klara tillgänglighetskrav och för att underlätta för resenärer. Tunneln kommer även att ha uppgångar 
till en mittplattform vilket innebär att tunneln blir en central del i resandefunktionen. Samtidigt ska 
tunneln utgöra en välfungerande och trygg passage för gående och cyklister mellan stadsdelarna 
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Tingvallstaden och Viken. I tunneln planeras också konstutsmyckning för att ytterligare höja attrak-
tiviteten. 

I anslutning till både den norra och södra tunnelmynningen planläggs marken som torg. Platserna 
kommer att utgöra viktiga entréer för reserummet och noder för staden. Gestaltningen av dessa 
platser är av stor vikt för att resecentrumet ska upplevas välkomnande och attraktivt och för att 
stadens passager ska upplevas trygga och tillgängliga.

Ytterligare en passage över järnvägen förslås (Trädgårdslänken) för att minska järnvägens barri-
ärverkan mellan Viken och Tingvallastaden och mellan resefunktionerna på den södra respektive 
norra sidan om spåren. Passagen föreslås utformas som en generös gångbro i Västra Torggatans 
förlängning. Bron landar strax norr om Stadsträdgården. På liknade sätt som vid tunneln planläggs 
platserna vid brons båda fästen som torg där gestaltningen är av stor vikt att skapa ett attraktivt 
och tryggt resecentrum. Bron föreslås ha trappor och hissar vid de båda fästena och på mitten till 
en planerad mittperrong. Bron får också anslutas med en, för allmänheten tillgänglig, passage till 
planerad bebyggelse på den södra sidan av spåret (Godsmagasinet). Bron avses vara öppen (utan 
tak) för att tydligt utgöra ett komplement till det allmänna gatunätet snarare än en stationsbyggnad. 
Intentionen med brons gestaltning är att det ska ha en grön utformning med större planteringszo-
ner. Detta regleras dock ej i planen.

Detaljplanen reglerar inte heller utformningen av torgen då det är allmän platsmark med kommu-
nalt huvudmannaskap. Inom torgen är det möjligt att uppföra mindre byggnader för t.ex. kiosker, 
cykelparkering, vindskydd och dylikt. Utformningen av dessa och av markbeläggningen avses styras 
genom ett gestaltningsprogram som bygger vidare på intentionerna i tävlingsförslaget för området.

Att tillräckligt med utrymme finns för attraktiva cykelparkeringsplatser i strategiska lägen är en vik-
tig utgångspunkt för ett hållbart resande och för ett fungerande resecentrum. Delar av torgen kom-
mer därför användas för cykelparkering (utomhus eller i byggnader). I anslutning till ett cykelgarage, 
eller fristående cykelparkering, föreslås kiosker tillåtas för att bidra till liv på platsen och trygghet 
genom att fler ögon finns på platsen under en större del av dygnet.

Kvartersmark
All kvartersmark som inte avses bebyggas är försedd med prickmark på plankartan, dvs marken får 
inte bebyggas. Marken behöver vara tillgänglig för varutransporter, färdtjänst och annan nyttotrafik 
till byggnaderna. Planen ställer inga övriga krav på utformning av marken. Även spårområdet är 
försedd med prickmark på plankartan och avses även fortsättningsvis användas för spårtrafik. Inom 
prickmark medges dock perrongtak, skärmtak för cykelparkering och tekniska anläggningar för drift 
av järnväg.

Hamngatan
Hamngatan avses ges en helt ny utformning då bussfunktioner (hållplatser med väderskydd, skyltar 
och annat för resenärernas komfort) ska rymmas i sektionen och gående och cyklister ska ges mer 
utrymme. Gatumarken kommer att breddas jämfört med idag. Gatan kommer att gestaltas med ett 
antal element såsom belysningsstolpar, master, pollare, planteringar, bänkar, väderskydd och mark-
beläggning som håller samman reserummet gestaltningsmässigt. Detta regleras dock ej i planen. 

Passager över Hamngatan i Fredsgatans, Järnvägsgatans och Västra Torggatans förlängning kom-
mer att utformas som shared space-passager. Det vill säga hastighetsdämpade passager som inte är 
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signalstyrda utan där bilar, bussar, gående och cyklister passerar korsningen på lika villkor med ett 
aktivt samspel. Utformningen regleras på plankartan med bestämmelsen ”passage”.

Föreslagen busslösning kräver vändmöjlighet på Hamngatan vilket kan lösas med cirkulationsplatser 
i korsningarna Hamngatan-Pihlgrensgatan och Hamngatan-Östra Torggatan (se illustrationsplanen). 
Planen ger utrymme för detta. 

Trädgårdsgatan
Trädgårdsgatan får en ny funktion och utformning då den kommer att fungera som angöring för 
privatbilar vid hämtning och lämning vid resecentrum och även angöring för ersättningsbussar, 
vissa fjärrbussar och charterbussar. För buss föreslås gatan vara genomgående med en anslutning 
till Vikengatan i väster i höjd med Wennbergsparken. Gatan föreslås vara enkelriktad åt väster och 
personbilar kommer även forsättningsvis få vända öster om Vikentunneln. Vändmöjlighet ordnas 
både strax innan torget vid Vikentunneln och intill torget vid Trädgårdslänken. Gatumarken regle-
ras där med egenskapsbestämmelsen ”torg” då platsen ska utformas så att den gestaltningsmässigt 
hänger samman med det intilliggande torget. Dock möjliggörs vändning för biltrafik på ytan. Ytan 
föreslås också användas för cykelparkering och cykelbana.

Trädgårdsgatan avgränsas i norr av en eventuell framtida södra plattform. Marken vid det tänkta 
läget för plattformen kan i en övergångsperiod komma att användas för t.ex. cykelparkering eller 
enklare väderskydd för bussresenärer.

Bro och parkeringsplats i väster
I planområdets västra del medges ytterligare en bro för allmän gångtrafik. Brons läge och utform-
ning är inte färdigutredd men planläggs för att reservera plats för framtida byggnation. Bron kan 
komma att landa på befintlig parkering söder om spårområdet. Parkeringen bekräftas i plan men 
kommer att behöva ändra utformning då en ny utfartsväg behövs från Trädgårdsgatan till Vikenga-
tan. Parkeringsytan får inte bebyggas men regleras inte i övrigt gällande utformning. 

Illustrationsplan. Föreslagen utformning av platsen framför stationshuset.
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Visualisering. Hamngatan framför Stationshuset

Visualisering. Hamngatan framför planerad bro (Trädgårdslänken).
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Visualisering. Föreslagen utformning av resecentrumområdets södra sida. Vy från planerad ny bro.

Visualisering. Föreslagen utformning av platsen vid Vikentunnelns södra mynning.  
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Kulturhistoriska värden
Stationsområdet som helhet har ett visst kulturhistoriskt värde även om stora förändringar av områ-
det har skett över tid. Värdebärande element i dagens stationsmiljö är Stationshuset, Stinsbostaden, 
perrongtaken (utanför planområdet) och i viss mån godsmagasinstomten då dess funktion har ett 
visst kontinuitetsvärde. Gatstensbeläggning och belysningsstolpar framför stationsbyggnaden har 
ett visst miljöskapande värde.

Karlstads stationsbyggnad uppföres 1869 och har ett arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden är en 
tidstypisk och välbevarad stationsbyggnad som utgör ett karaktäristiskt inslag i Karlstadsmiljön 
där den står som fondbyggnad i södra delen av Järnvägsgatan. Centralstationen är sedan 1986 
byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens 3:e kapitel och får inte rivas eller påtagligt skadas. För 
byggnadsminnet gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskriftena omfattar förutom Stationshuset 
även ett avgränsat område runtom, t.ex perrongtaket på byggnadens södra fasad. Förändringar av 
gatubeläggning, belysning, möblering m.m. inom skyddsområde för byggnadsminne bör planeras i 
samråd med länsstyrelsen och kräver tillstånd.

Även Stinsbostaden, uppförd under samma tid och ritad av samma arkitekter (Edelsvärd och 
Kumlien), har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden välbevarad och tidstypisk för det sena 1800-ta-
lets järnvägsbyggnader med tegelfasad och placeringen invid spåret. Byggnaden var ursprungligen 
stinsbostad och utgör en enhet tillsammans med järnvägsstationen i öster. Tillsammans ökar de 
förståelsen för järnvägens tidiga funktion och yrket stins som i dag är borta. Byggnaden är utpekad i 
kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefull byggnad. I kulturmiljöprogrammet anges att 
byggnadens koppling till järnvägen gör den kulturhistoriskt såväl som samhällshistoriskt värdefull. 
Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader får enligt PBL 8 kap (13§) inte förvanskas. Kulturmil-
jöprogrammet utgör inget formellt skydd, utan är ett kunskapsunderlag.

Planområdet ligger i närheten av ytterligare ett byggnadsminne, Expositionshuset strax söder om 
godsmagasinet. Runt om planområdet finns flera byggnader som i kommunens kulturmiljöprogram 
är utpekade som särskilt värdefulla. Dess kulturhistoriska värde är vid nybyggnation relevanta att 
förhålla sig till. Framför allt bör hänsyn tas till Expositionshuset, Orangeriet och Stadsträdgården 
(utpekas som särskilt värdefull kulturmiljö i kulturmiljöprogrammet), Löfbergs huvudkontor och 
Löfbergsskrapan.  

Delar av Hamngatan ingår i fornlämningsområde. Markarbeten inom fornlämningsområde bör pla-
neras i samråd med länsstyrelsen och eventuellt krävs tillstånd och/eller arkeologisk undersökning.

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). Blåmarkerade byggnader utpekas som av 
visst kulturhistoriskt värde.
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Planförslag
Planförslaget tar hänsyn till de kulturistoriska värdena genom att föreslagen bebyggelse på ömse si-
dor om stationshuset har anpassats avseende volym och placering i förhållande till stationshuset. Ny 
bebyggelse på den södra sidan har också avseende volym och placering anpassats utifrån värdefulla 
siktlinjer i stadsbilden och de enskilda byggnadernas värde (Orangeriet, Expositionshuset, Löfbergs-
skrapan samt Löfbergs huvudkontor).

På plankartan regleras också gestaltningen av nya byggnader (f2) så att dessa ska utformas med hög 
arkitektonisk kvalitet och samspela med omgivande kulturhistoriskt och stadsmiljömässigt värde-
fulla byggnader, t.ex. genom att ta upp valda formelement eller material eller genom väl avvägda 
kontrasteringar.

Omdaning av utemiljön kring stationshuset planeras ske med en hög ambitionsnivå med utgångs-
punkt i platsens kulturmiljövärden. Antalet skyltar och trafikljus kan minimeras tack vare att 
korsningspunkterna utformas som shared spacepassager. En mer avskalad plats med ett samman-
hängande markmaterial kommer att ge platsen ett lugnare intryck och på så vis framhävs stations-
byggnaden.

Stationsbyggnaden är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens 3:e kapitel. Byggnaden 
är därför inte skyddad i detaljplanen annat än genom rivningsförbud (r). Plankartan är försedd med 
en upplysning om byggnadsminnet. 

Stinsbostaden är inte skyddad som byggnadsminne men har ett särskilt kulturhistoriskt värde som 
en del av den ursprungliga stationsmiljön. Byggnaden ges skydd i planen med bestämmelser om 
rivningsförbud (r), skydd av kulturvärden (q1) samt varsamhetsbestämmelse (k1).

Till vänster: Stationshuset 
Ovan: Stinsbostaden
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Värdefulla karaktärsdrag för Stinsbostaden är:
• Befintlig byggnadsvolym med sadeltak och utskjutande entrépartier på norra fasaden respektive 
västra gaveln. 
• Sockel av släthuggen natursten
• Fasader med synligt murverk av rött tegel och dörr- och fönsteromfattningar i ljus puts 
• Symmetrisk fönstersättning med välvda öppningar. 
• En-, två- och fyrluftsfönster av trä med tvärpost respektive korspost.
• Murade skorstenar av rött tegel
• Omgärdande grönyta kring huset

Grönytor och växtlighet
Träd
Trädrader längs Hamngatan, Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan omfattas av det allmänna biotop-
skyddet för allé. Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor 
betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Träd-
raderna inom planområdet 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.

Flera av träden kommer att behöva tas ner för att möjliggöra för bussfunktioner längs Hamngatan. 
Inom de två centrala kvarteren av reserummet ryms inga träd i sektionen. Bussens framkomlighet 
och hållplatslägen behöver prioriteras i denna sektion av gatan. Däremot är det önskvärt att åter-
skapa trädrader längs Hamngatan utanför det primära reserummet. I Hamngatans västra del saknas 
trädrader idag. Här avses dubbelsidiga trädrader planteras. I Hamngatans östra del finns en enkel-
sidig trädrad som behöver tas ner, både med anledning av att läget inte fungerar med föreslagen 
gatuutformning och för att träden är i dåligt skick och inte har chans att överleva en ombyggnation 
av gatan. (Bedömningar av trädens skick baseras på uppgifter från arborist som inventerat samtliga 
träd inom planområdet under juni 2018.) Trädraden avses ersättas med en dubbelsidig trädrad. I de 
lägen längs Hamngatan och Trädgårdsgatan där trädrader ska planteras regleras detta på plankartan 
med bestämmelsen ”träd”.

I och med nyplanteringen finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för nya träd att växa sig 
stora och överleva de hårda påfrestningar stadsträd utsätts för.

På den södra sidan finns en lindallé vilken även den bedömts vara i dåligt skick och inte kommer ha 
möjlighet att klara en ombyggnad. Trädraden avses återplanteras längs gatan i något justerat läge. 

Träden vid parkeringen i väster samt trädraden i Hamngatans västra del kan påverkas av en framtida 
bro och gata på längre sikt, med är inte berörda av de inledande etapperna av Resecentrum. Däre-
mot är de utpekade som riskträd vilka bör tas ner omgående (inom 2018) då de utgör en säkerhets-
risk. 

Planen innebär, i och med föreslagen bebyggelse och Vikentunnelns breddning, att ett flertal en-
skilda träd behöver tas ner. Dessa träd omfattas inte av något skydd. 
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På de delar av Hamngatan och Trädgårdsgatan där trädrader avses finnas har plankartan försetts 
med egenskapsbestämmelsen ”träd” vilken anger att trädplantering längs gatan ska finnas. Träden 
får föryngras, ersättas med andra arter eller ersättas i nytt läge (längs Hamngatan, inom ca 30
meter från ursprungligt träd). Att säkerställa att trädrader fortsatt finns är motiverat av flera skäl 
utöver funktionen som restbiotoper. Trädraderna har en kulturhistorisk koppling, fungerar för 
temperaturreglering och motverkar värmeröar. Samtidigt är de positiva för gatubilden då gatan skala 
bryts ner och ger en trivsammare stadsmiljö. Bestämmelsen innebär att det allmänna biotopskyddet 
upphör att gälla. Detta är önskvärt för att kommunen ska ha rådighet över träden i den komplexa 
och viktiga stadsmiljö som resecentrum utgör.

   

Kartan anger trädrader som bedöms omfattas av det allmänna biotopskyddet och som kommer att behöva dispens.

Övriga planteringar
Stora delar av planområdet är hårdgjort och kommer att behöva vara det även fortsättningsvis. 
Dock kan vissa ytor inom gator och torg behöva möjliggöra för fördröjning och eventuellt infiltra-
tion av dagvatten. Utredning pågår och kan komma att påverka utformningen av gator och torg. 
Ambitionen är att dagvattenfördröjning även ska innehålla grönska och ge mervärden för resenärer 
och förbipasserande.

Bron i Västra Torggatans förlängning avses ha en grön karaktär med stora ytor för planering. Före-
slagen utformning anspelar på kopplingen till Stadsträdgården och kan ses som en förlängning av 
parken in mot resecentrum och Tingvallastaden.
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Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger mitt i centrala Karlstad och är omgivet av butiker, restauranger och andra servi-
cefunktioner. Resecentrum med dess nya bebyggelse avser ytterligare komplettera utbudet och för-
stärka stadskärnan som mötesplats. På motsvarande sätt kan befintliga byggnader och verksamheter, 
främst längs Hamngatan och Järnvägsgatan, stärka resecentrumet genom att erbjuda service till 
resenären. Även om service med direkt koppling till resande finns inom resecentrumområdet finns 
en stor potential med medskapande aktörer tack vare det centrala läget och Hamngatans föreslagna 
nya utformning.

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Inom planområdet ligger Karlstad C med tågresefunktion. Stationsområdet trafikeras även av kom-
mersiell kollektivtrafik i form av färjebussar och fjärrbussar i viss mån. Ett fåtal uppställningsplatser 
för charter- och turistbussar finns längs Hamngatans norra sida mellan Västra och Östra  
Torggatan.

Regionbuss och stadsbuss trafikerar inte Karlstad C idag. Nuvarande busstation för regionbuss 
ligger ca 500 meter väster om stationsområdet. I anslutning till busstationen, längs med Drottning-
gatan, trafikerar merparten av fjärbussarna. För stadsbussens utgör Stora Torget den huvudsakliga 
bytespunkten i centrum.

Inom Karlstad C finns uppställningsytor för taxi strax väster om stationsbyggnaden.

Planförslag
Intentionen med resecentrumprojektet är att samla alla kollektiva trafikslag inom ett och samma 
område, inom ett s k. reserum. För regionbusstrafiken iordningställs hållplatslägen motsvarande 
dagens kapacitet längs Hamngatan, i nära anslutning till stationsbyggnaden. Stadsbussen trafikerar 
huvudsakligen Järnvägsgatans södra del där nya hållplatslägen iordningställs. Stadsbussens kom-
pletteringslinjer ges även utrymme på Hamngatan. I Hamngatans ytterkanter finns utrymme för 
reglerplatser och plats för eventuell framtida expansion.

Idéskiss, plantering Trädgårdslänken
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Fjärrbuss och tågersättningstrafik ges, tillsammans med taxi, utrymmen väster om den västra bygg-
rätten på den norra sidan av järnvägen. Dessa bussar föreslås att trafikera enkelriktat med infart från 
cirkulationsplatsen Pihlgrensgatan/Hamngatan och med utfart i höjd med Fredsgatan. På sikt kan 
även den södra sidan vara möjlig att nyttja för fjärrbuss och tågersättningsbuss. Detta då Trädgårds-
gatan förlängs väster ut.

Utrymme för turistbuss (avstigning/påstigning) finns på Hamngatan i direkt anslutning till Hotel 
Plaza och i nära anslutning till Hotel Savoy. Utrymme ges för avstigning/påstigning på Järnvägs-
gatan vid Hotel Drott. Turistbusstrafiken kan när den sidan av järnvägen byggs om även använda 
hållplatslägen på södra sidan utmed Trädgårdsgatan. Plats för långtidsuppställning av turistbussar 
medges inte inom projektområdet. 

Föreslagen disposition av Hamngatans planerade busshållplatslägen.

Typsektion för Hamngatan vid planerade busshållplatslägen.
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Gång- och cykeltrafik
Hamngatan är idag försedd med gångbana utmed Hamngatans norra sida hela sträckan inom 
planområdet. Öster och väster om planområdet upphör gångbanan och gatan övergår i sin utform-
ning till trafikled. Längs med södra sidan av Hamngatan är framkomligheten för fotgängare mycket 
begränsad och på sträckan mellan Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten finns idag enbart 
fyra passager över Hamngatan. Passagerna är utformade som signalreglerade övergångsställen med 
prioritet för biltrafik. 

För cykeltrafik finns viss möjlighet att ta sig fram på den östra delen av Hamnngatan. Cykelbana 
ansluter till Vikentunneln, där anvisat cykelfält finns även om det är smalt. Cykelbana ansluter även 
till Tullhusgatan där förutsättningarna är något bättre för cyklister.  

Planförslag
En utgångspunkt i förslaget är att minska Hamngatans och järnvägsområdets barriärverkan mellan 
centrum, resecentrum och Viken för gående och cyklister. Hamngatans södra sida kompletteras 
därför med en gångbana längs hela sträckan inom planområdet. Gångbanan på den norra sidan 
breddas för att även rymma väderskydd etc i anslutning till busshållplatserna. 

Hamngatans korsningar med Fredsgatan, Järnvägsgatan och Västra Torggatan utformas som shared 
space-passager där bilar, bussar, gående och cyklister passerar korsningen på lika villkor med ett ak-
tivt samspel. Övergångsställen kommer även att finnas vid korsningarna med Östra Torggatan och 
Pihlgrensgatan. Hamngatan kommer därmed vara möjlig att passera i samtliga sex korsningspunkter 
inom planområdet, jämfört med idag då det enbart är möjligt att korsa Hamngatan vid Järnvägsga-
tan, Västra Torggatan och Tullhusgatan.
 

Även möjligheten att korsa järnvägsspåren kommer att förbättras efter planens genomförande i och 
med Vikentunnelns breddning och tillkomsten av en bro i Västra Torggatans förlängning. På den 
södra sidan om spåren landar bron och tunneln i platser utformade som torg vilka ansluter till ett 
sammanhängande gatunät med separata gångbanor.

Gällande cykeltrafik kommer efter planens genomförande dubbelriktad cykelbana om minst 2,5 me-
ter finnas på Hamnagatans södra sida. Cykelbanan ansluter till det planerade huvudnätet för cykel i 
enlighet med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Cykelbana ska även finnas på Järnvägsgatan och 
på Trädgårdsgatans östra del. När Trädgårdsgatan fölängs västerut kommer gatan vara öppen för 
allmän gång- och cykeltrafik, dock utan separat cykelbana.

Då Vikentunneln breddas finns utrymme för generösare ytor för cyklister. Tunneln kommer även 
att ha flackare lutning i ramperna och högre takhöjd vilket också underlättar för cyklister. 

0 200100 m

Bilden visar hur förutsättningarna för gående att röra sig längs, och korsa, Hamngatan föreslås förbättras. Blå mar-
keringar visar befintliga gångbanor och passager. Gröna markeringar visar kompletterande gångbanor och passager.
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Biltrafik och gatumiljö 
Hamngatan har idag ca 16 000 fordon (ÅDT) i det mest trafikintensiva snittet, framför stationshu-
set. Cirka 40 % av biltrafiken beräknas enligt trafikplanen vara genomfartstrafik som har möjlighet 
att ta en annan väg. Hamngatan är fyrfilig hela sträckan inom planområdet.

Trädgårdsgatan i planområdet södra del är lågt trafikerad och slutar i en återvändsgata i höjd med 
Stinsgatan. 

Även Vikengatan har relativt låga flöden (ca 3000 fordon ÅDT). 

Järnvägsgatan är en trefilig gata med ca 5000 fordon. 

Planförslag
En ny utformning av Hamngatan krävs, både för att uppfylla målet om att minska Hamngatans bar-
riärverkan för gående och cyklister och för att föreslagen hållplatslösning för buss ska fungera. 

För att möjliggöra den föreslagna busslösningen behöver biltrafiken minskas till ca 6000 fordon 
(ÅDT). För att åstadkomma detta föreslås framkomligheten för bil försvåras genom att Hamngatan 
stängs av för biltrafik i två snitt, i Hamngatans östra respektive västra del. Lösningen innebär att det 
fortfarande är god framkomlighet för bil till stadskärnan, men att genomfartstrafiken söker sig till 
andra vägar. Den huvudsakliga överflyttningen beräknas ske till Viken. En viss överflyttning kom-
mer också ske till den planerade Södra förbindelsen och E18.

När trafiken på Hamngatan reduceras behöver kapaciteten på Jungmansgatan, Sjömansgatan och 
Tullhusgatan förbättras för att klara den ökade trafikmängden. Ett projektet pågår som syftar till att 
förbättra framkomligheten för samtliga trafikslag, framförallt i korsningspunkterna längs sträckan. 
Gatorna ska ha en stadsmässig utformning och inte utgöra en ny barriär för gående och cyklister. 
Då sträckan kommer att trafikeras av snabbuss (Karlstadsstråket) kan bussen behöva egen körbana 
och bussprioritering i korsningspunkterna. Antalet körfält för bil bedöms inte behöva utökas.

De förslagna trafikåtgärderna har utretts och testats genom trafiksimuleringar. Simuleringarna visar 
att utformningen fungerar för dagens trafikflöden men att det även fortsättningsvis kommer att bli 
köer på vissa ställen under maxtimmen. Med föreslagen utformning klarar trafiksystemet i centrum 
ca 10-20 % trafikökning. 
 
För scenarion för 2040 visar simuleringarna att varken nuvarande trafiksystem eller föreslagna 
lösningar räcker om bilinnehavet och bilanvändandet fortsätter enligt prognosen samtidigt som in-
vånarantalet ökar. Utvecklingen innebär att det blir för mycket trafik för vägnätets kapacitet. Då mer 
trafik och mer storskaliga lösningar inte är önskvärt i stadskärnan behöver kommunen arbeta med 
åtgärder för att få biltrafikflödena att stanna på samma nivå som idag. Arbete pågår inom ramen för 
nästa översiktsplan för att åstadkomma detta.

För att ge utrymme för hållplatslägen för stadsbuss på Järnvägsgatan stängs den södra delen av för 
biltrafik.  

På den södra sidan av spåren får Trädgårdsgatan och Vikengatan en ny funktion som angörings-
gator för privatbilar till Resecentrum. Huvudsakligen föreslås bilar angöra från öster där de via 
Trädgårdsgatan når ett nytt parkeringshus vid Godsmagasinet (långtidsparkering) alternativt kant-
stensparkering (korttidsparkering) utmed Trädgårdsgatan. För bilar som angör från väster kommer 
korttidsparkering utmed Vikengatan finnas för hämta-/lämnatrafik. Viss möjlighet kommer att fin-
nas för privatbilister att angöra på den norra sidan, i den västra delen av Hamngatan, för att hämta- 
och lämna till regionbussens hållplatser. 
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Parkering
Parkering för resenären
Idag finns inom stationsområdet ca 65 markparkeringsplatser tillgängliga för resenärer och för all-
mänt behov. Ca 20 av dem är reserverade för långtidsparkering. 

Övrig parkering
I stationsområdets västra del finns ca 45 markparkeringsplatser som är reserverade för t.ex hyrbilar 
eller av verksamheter i närområdet.

I anslutning till godsmagasinet finns ca 220 markparkeringsplatser som i första hand hyrs av ar-
betsplatser i närområdet. Då ett nytt parkeringshus byggts i Tyggårdsviken, vilket har kapacitet att 
rymma de förhyrda platserna, har marken i större utsträckning, provisoriskt, nyttjats för allmänt 
behov. Avsikten är att under byggtiden använda ytorna för etablering för att senare bebyggas. 

På den norra sidan av spåren finns parkeringshuset Duvslaget som rymmer 160 parkeringsplatser. 
Parkeringshuset avses rivas. I handlingsplanen tillhörande Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden 
redovisas kommunens strategi för att över tid tillgodose parkeringsbehovet i centrum. Den princip-
lösning som eftersträvas i Tingvallastaden är att det ska finnas p-anläggningar i direkt anslutning
till centrums entrépunkter och att antalet ska vara ungefär oförändrat jämfört med idag.

Cykelparkering
Idag finns ca 250 cykelparkeringsplatser inom stationsområdet. Ytterliggare ca 25 platser finns på 
den södra sidan, längs Trädgårdsgatan. Beläggningsgraden är mycket hög inom stationsområdet 
och under högsäsongen kan parkeringssituationen upplevas ansträngd för cyklisterna. Uppgifterna 
baseras på inventering utförd 2016-03-10 (Sweco). För att cykelparkeringar ska upplevas enkla, be-
kväma och attraktiva bör beläggningsgraden inte överstiga 0.9 (GCM-handboken s.122). Var tionde 
cykelparkeringsplats ska alltså vara ledig för att inte parkeringen ska upplevas som full.

Vid järnvägsstationen är det ca 950 påstigande resenärer per dag. Kommunens bedömning är att 
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cykelparkering för 30% av påstigande resenärer bör användas som dimensionerande norm. Behovet 
beräknas uppgå till ca 290 cykelparkeringsplatser inom stationsområdet, utifrån dagens förutsätt-
ningar och behov. För att beläggningsgraden inte ska överstiga 0,9 är det egentliga behovet ca 320 
cykelparkeringsplatser idag. Det är alltså ett underskott på ca 45 platser idag.

På busstationen är det i genomsnitt ca 1870 påstigande resenärer per vardag på Värmlandstrafiks 
avgångar och ca 1400 påstigande resenärer/dag på Karlstadsbuss, och okänt antal påstigande på 
expressbussar i linjetrafik och charterbussar. Det finns 130 cykelparkeringsplatser där det är mer 
eller mindre fullt året runt. 

Värmlandstrafik har även ca 1000 påstigande per dag vid hållplatserna på Drottninggatan och ca 
160 påstigande per dag vid Residenstorget. Karlstadsbuss har idag ca 1500 påstigande per dag vid 
hållplatserna på Drottninggatan och ca 1550 påstigande per dag vid hållplats Residenstorget. Det 
saknas siffror på både antal och beläggning av cykelparkeringar kring hållplatserna Drottninggatan 
och Residenstorget.

Samtliga bussavgångar avses flyttas till resecentrumomårdet efter planens genomförande.

Planförslag
Parkering för resenärer
Inom resecentrumområdet bedöms behovet av parkeringsplatser för resenärer uppgå till ca 250 
parkeringsplatser. Ca 220 av dessa avses vara långtidsparkeringsplatser som kan lösas i ett nytt par-
keringshus på den plats där godsmagasinet står idag.  För korttidsparkering, för hämta- och  
lämnatrafik, planeras ca 30 markparkeringsplatser som är fördelade både på den norra och södra 
sidan om spåren. På den södra sidan om spåren planeras kantstensparkering längs Trädgårdsgatan, 
i nära anslutning till Vikenpassagen (tunneln) och Trädgårdslänken (bron) med närhet till tåget. På 
den norra sidan planeras markparkeringsplatser i Resecentrumets västra del, främst för hämta- läm-
natrafik till regionbussens hållplatser. 

De totalt ca 250 parkeringsplatserna är i första hand avsedd för resenärer men kan vara tillgängliga 
även för allmänt behov.
 
Parkering för verksamheter, kontor och handel 
För den exploatering som möjliggörs inom planområdet ska Karlstads kommuns parkeringsnorm 
följas. För nu föreslagen exploatering uppskattas ett behov om totalt ca 130 parkringsplatser för 
eventuella kontor, verksamheter och handel, både på den norra och södra sidan. Enstaka platser 
kommer kunna iordningställas i direkt anslutning till byggnaderna, för t.ex handikapparkering, 
men merparten av behovet avses lösas gemensamt i ett parkeringshus på den södra sidan av spåret 
(godsmagasintomten).

Cykelparkering
Dagens behov av cykelparkeringsplatser beräknas uppgå till ca 320 cykelparkeringsplatser. Merpar-
ten av dessa cykelparkeringar bör placeras i direkt närhet till, eller högst 200 meter ifrån, stations-
byggnaden/perrong/andra målpunkter. Korttidsparkering, för cyklar som står några timmar eller 
över en dag, bör placeras närmast målpunkterna, då de har störst omväxling. Långtidsparkering, för 
cyklar som står fler än en dag, kan placeras längre bort men bör ha en högre standard. 

Planerade kapacitetsförbättringar på tåg och järnväg förväntas innebära ett ökat kollektivt resande. 
Det uppskattade antalet påstigande resenärer vid Karlstad C förväntas på sikt uppgå till ca 1900 
personer. Räknat med en cykelparkeringsnorm på 30 % av de påstigande resenärerna ger ett behov 
av ca 570 cykelparkeringsplatser. Om beläggningsgraden inte ska överstiga 0.9 innebär det  ca 630 
cykelparkeringsplatser för tågresenärerna. 
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Behovet för dagens 3000 värmlandstrafikresenärer (som idag reser från Busstationen, Drottning-
gatan och Residenstorget) är 910 cykelplatser. Med en beläggningsgrad på 0,9 innebär det ca 1000 
cykelparkeringsplatser. 

Då stadsbussen kommer att ha Stora Torget som bytespunkt bedöms inte det huvudsakliga cykel-
parkeringsbehovet för stadsbussen behöva lösas inom resecentrumområdet. Men ett antal cykelpar-
keringsplatser är lämpliga att ha i anslutning till busshållplatserna på Järnvägsgatan.

Totalt bedöms ca 1350 cykelparkeringsplatser för tåg- och bussresenärer behöva ordnas inom resecen-
trumområdet. I takt med att det kollektiva resandet ökar behöver också fler cykelparkeringsplatser 
ordnas. För tågtrafiken beräknas det inom överskådligt tid röra sig om ca 300 ytterligare platser. För 
busstrafiken finns inga beräkningar gjorda för närvanande.

Utöver resenärsbehovet kommer även exploateringen att generera ett behov av cykelparkeringsplat-
ser. Karlstads kommuns parkeringsnorm ska användas vid nyexploatering. I planen uppskattas totalt 
ca 32 000 kvm kontorsytor rymmas och ca 3000 kvm handel eller service utöver resenärsfunktio-
nerna. Exploateringen skulle medföra ett behov av ca 800 cykelparkeringsplatser. Enligt parkeringsnormen 
ska samtliga cykelparkeringsplatser för kontor och handel vara i markplan och minst hälften ska 
vara väderskyddade.

Lastzoner och angöring
Längs Hamngatans norra sida finns lastplatser till verksamheterna i kvarteret Jägaren (Hotel Drott 
m.fl) och Höken (Hotel Plaza, Postiljohan m.fl). Även längs Järnvägsgatan finns lastplatser till kvar-
teret Jägaren och även till kvarteret Duvan. Utöver lastplatserna finns ett flertal in-och utfarter till 
både verksamheter och bostäder. Parkeringshuset i kvarteret Duvan angörs från Västra Torggatan 
och parkeringshuset i kvarteret Jägaren angörs från Fredsgatan.

På Trädgårdsgatan och Vikengatan finns inga anvisade lastzoner. Lastning till verksamheterna kan 
ske inom den egna fastigheten. Ett antal in- och utfarter finns till bostäder och verksamheter.

Planförslag
Genomförandet av resecentrumprojektet, med föreslagen busslösning på Hamngatan och Järn-
vägsgatan, kommer att påverka befintliga lastzoner. Lastning kan t.ex komma att behöva samordnas 
med busshållplatser och lastningen kan behöva styras till vissa tider på dygnet. En mer exakt lösning 
behöver arbetas fram i dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare. Föreslagna busslägen tar 
hänsyn till befintliga in- och utfarter.

För bussens framkomlighet och för fotgängares trygghet är det en fördel om ny bebyggelse på 
den norra sidan kan samordna varuleverenser och sophämtning till en punkt i den västra delen av 
resecentrumområdet. Varuleverenser kan enkelt angöra i Pihlgrensgatans förlängning och köra ut 
i Fredsgatans förlängning. Möjligheten till en samordnad lastning behöver utredas vidare.  En viss 
möjlighet finns att angöra området i öster via cirkulationsplatsen vid Östra Torggatan. Utfart kan 
vara möjlig i förlängningen av Västra Torggatan. I övrigt är plankartan försedd med utfartsförbud 
mot Hamngatan.

Planförslaget påverkar inte last- och angöringsmöjligheten för fastigheterna intill Trädgårdsgatan 
och Vikengatan, även om en viss trafikökning är väntad. 
Ny bebyggelse inom godsmagasinområdet angörs från gator inom kvartersmark, vid Trädgårdsga-
tan. 
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Geotekniska förhållanden
Inom ramen för planarbetet pågår en geoteknisk utredning. Utredningen förväntas vara klar innan 
planens granskningsskede. Utifrån resultat av stickprover och tidigare underlag är kunskapen relativt 
god gällande de geotekniska förhållandena och grundläggningsförhållandena. 

Byggrätterna vid godsmagasinet
Inom området består jorden överst av fyllnadsmaterial som utgörs av grus och sand. Under fyll-
nadsmaterialet har silt och lera påträffats. Tjockleken på lerlagret varierar mellan ca 4 och 6 meter. 
Under leran finns ett relativt tunt lager med morän som vilar på berg. Djupet till berg är mellan ca 7 
och 12 meter under befintlig markyta.

Planerade byggrätter kan uppföras med eller utan källare. Om byggrätter ska konstrueras med käl-
lare kan det finnas behov av tillfällig spont under byggtiden. För ett sättningsfritt utförande rekom-
menderas att byggrätterna pålas ned till berg. En riskanalys samt kontrollprogram gällande pålning-
en behöver upprättas för att undvika skador på närliggande hus. När det gäller omgivande ytor vid 
byggrätterna bör marknivåerna vara nära dagens marknivåer eller lägre för att undvika sättningar 
hos omgivande mark. Stabiliteten ned mot Tullhusgatan behöver också beaktas. 

Trädgårdspassagen
Vid det norra brostödet visar undersökningar att jorden överst består av sand ned till 3 - 3,5 meter. 
Under sanden ligger ett ca 1 meter lager med silt som sedan övergår till lera. Leran underlagras av 
ett ca 1 meter moränlager på berg. Förmodad bergyta har påträffats på ca 8 - 11 meters djup under 
markytan. 

I området för det södra brostödet så består jorden överst av ett ca 3 – 5 meter lager med sand och 
silt. Under sanden finns lera som underlagras av morän ovan berget. Bergytan finns på 9 - 10 me-
ters djup under marken. 

Bägge brostöden kommer behöva pålas ned till berg. Riskanalys samt kontrollprogram för pålning-
en behöver tas fram.

Nya entréer till Vikenpassagen
Vid den norra entrén till Vikenpassagen utgörs jorden till en början av sand och silt ned till 8 – 9 
meter under markytan och övergår sedan till lera. Ett fastare jordlager har påträffats på ca 15 – 16 
meters djup. 

För området vid den södra entrén till passagen har sand påträffats ned till ca 7 meters djup under 
markytan. Under sanden finns ett lager med silt som underlagras av lera. Ett fastare jordlager finns 
på ca 16 till 20 meters djup.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Järnvägen 1:1 och Järnvägen 1:7 ligger inom kommunens allmänna verksamhetsområde för VA. 

Fastigheterna är idag anslutna till det allmänna VA-nätet för vatten och spillvatten via flera anslut-
ningspunkter: Järnvägen 1:1 har VA-anslutningar mot Hamngatan och Trädgårdsgatan och Järnvä-
gen 1:7 är VA-ansluten mot Trädgårdsgatan.
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Dagvatten 
Dagvatten från kvartersmarken norr om spårområdet avleds idag till det allmänna ledningsnätet för 
dagvatten via flera anslutningar norr och söder om fastigheten.

Normalt tillkommer krav på fördröjning av dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor (tak, asfal-
tytor etc.) vid nybyggnation. Minste 50 % av flödet från nya hårdgjorda ytor ska då fördröjas inom 
fastigheten. Inom det aktuella planområdet är större delen av marken inom planområdet redan 
hårdgjord och ett sådant krav på fördröjning kommer därför inte att regleras i planen. 

Dock kan det bli aktuellt att nyttja ytor inom kvartersmark för att åstadkomma fördröjning av sky-
fallsregn. Se vidare under rubriken Översvämning.

För att undvika att det tillförs oönskade partiklar eller ämnen till dagvattnet bör miljövänligt bygg-
nadsmaterial användas. Detta regleras dock inte i planen. 

Dagvatten extremregn
Planerat dagvattensystem klarar inte av att avleda ett så kallat extremregn. Marken inom planom-
rådet måste höjdsättas så att dagvatten från ett extremregn fritt och utan att skada byggnader mm 
kan ytavledas mot Trädgårdsgatan/Vikengatan i första hand och Hamngatan i andra hand. Se även 
under rubriken Översvämning.

Dräneringsvatten
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 dränvatten ska avledas med 
självfall. Hamnar dräneringen under denna nivå och det inte kan accepteras att dränledningen tidvis 
kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas.

Avfall
Möjligheten att samordna avfallshanteringen inom resecentrumområdet till enbart en punkt på den 
norra sidan respektive södra sidan om spåren utreds. En sådan samordning är önskvärd bland annat 
då det innebär en effektivare uppsamling av avfall, minskar behovet av körytor inom resecentrum-
området och minskar antalet utfarter på Hamngatan där bussens framkomlighet och fotgängares 
trygghet behöver prioriteras. 

Energi
Både stationsbyggnaden och godsmagasinet är anslutna till fjärrvärmenätet. Även föreslagen ny 
bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet. 

Inom planområdet finns nätstationer för el- och stadsnät. Ny bebyggelse avses anslutas till nätet. 

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Utgångspunkt för planering och byggande i områden med risk för översvämning utgår från att
vid översvämning ska funktionen kunna bibehållas för bostäder, kontor, industri, driftsbyggnader
mm, och att vatten, avlopp, el, värme och transportinfrastruktur ska fungera.

Gällande återkomsttider innebär 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 (dimensio-
nerande flöde/nivå eller beräknat högsta flöde/nivå). Byggnader för övriga verksamheter (”vanliga 
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bostäder och liknande funktioner”) ska inte lokaliseras till områden så att de riskerar att översväm-
mas oftare än en gång vart 200:e år (200-årsflöde/nivå). För mindre känslig bebyggelse kan kortare 
återkomsttider accepteras.

Till samhällsviktig verksamhet hänförs sådan verksamhet som alltid måste fungera, oavsett vilka 
förhållanden som råder, och som svårligen kan bedrivas någon annanstans. Dit hör t.ex järnväg och 
viktiga kollektivtrafikstråk, varför Karlstad C klassas som samhällsviktig verksamhet. 

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 bedöms inte rimligt att höja med hänsyn till befintlig omgivande bebyggelse. Spårom-
rådet och den södra sidan av resecentrum påverkas inte av 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 bibehållas vid ett 
beräknat högsta flöde i älven tack vare Trädgårdslänken (bron) och att bussar kan angöra på södra 
sidan. 

För Klaraborgsviadukten, Jungmansgatan och Sjömansgatan pågår projektet Vikenförbindelsen 
där det bland annat ingår att översvämningssäkra dessa vägar då de utgör inryckningsväg till CSK. 
Åtgärderna på dessa vägar kommer ytterligare säkerställa en god 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

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.

Tillkommande bebyggelse ska anpassas efter dimensionerande flöde i Klarälven. För att säkerställa 
att tillkommande bebyggelse inte översvämmas har följande bestämmelse införts i plankartan: 
• Tekniska installationer under nivån +47.8  (RH 2000) ska klara översvämning. 
 (generell bestämmelse).  
 
Dagens marknivå vid planerad bebyggelse ligger i huvudsak över nivån +47,8. Mindre delar av om-
rådet ligger ner till ca 30 cm under nivån. 

Underjordiskt garage eller källare är tillåtet så länge tekniska installationer och dylikt översväm-
ningssäkras så att byggnadens funktion kan bibehållas under och efter en översvämning. 

Skyfall
Kapaciteten i dagvattensystemet för Tingvallastaden är i dagsläget begränsad och åtgärder krävs för
att förbättra situationen och minska risken för översvämningar från dagvatten. Dagvattenhantering-
en i Tingvallastaden har undersökts under 2018. Utifrån simuleringsresultat och markegenskap har 
fastigheterna skattats i fyra olika riskkategorier. Hamngatan, Västra Kanalgatan, Kungsgatan, Norra 
Strandgatan, Löfbergsviadukten och Klaraborgsviadukten har identifierats som specifika hög-
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riskområden för översvämningar från dagvatten. Förslag på åtgärder har tagits fram för att sänka 
riskskattningen för dessa områden. 

Inom planområdet föreslås nya dimensioner samt två nya huvudutlopp för att klara av ett  
30-årsregn på Hamngatan (u). Åtgärderna på ledningsnätet har även stor effekt vid ett 100-årsregn, 
men skulle kunna kompletteras med fördröjningsåtgärder. Möjligheten till fördröjningsåtgärder 
utreds för närvarande men kan komma att ha en påverkan på Hamngatans utformning. Även ytor 
som i detaljplanen regleras som torg kan komma att behöva höjdsättas eller på annat sätt utformas 
för att ha en fördröjande effekt.

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

För godstransporter och farligt gods har en särskild riskanalys tagits fram. Den visar på en relativt 
hög risknivå redan med dagens trafikering. Utredningen redovisar också förslag till åtgärder för 
att minska konsekvenserna av olyckor för den nya bebyggelsen. Samtliga föreslagna åtgärder har 
införts på plankartan i form av planbestämmelsen m samt en generell planbestämmelse för hela 
trafikområdet. Planbestämmelsen ”m” gäller all ny bebyggelse och anger att fasader på första radens 
bebyggelse från farligt godsled (järnvägen) ska utföras med obrännbart material, och att fönster på 
denna fasad inte får vara öppningsbara. Luftintag ska placeras högt och vändas bort från järnvägen. 
Byggnader i första raden ska dimensioneras för att undvika fortskridande ras vid gasmolnsexplo-
sion (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 resande-
funktioner.

Inom trafikområdet gäller att spårområdet ska avgränsas med perrong eller motsvarande barriär 
som motverkar att vätska rinner ut från spårområdet. Bestämmelsen anger även att skyddsräler eller 
annat urspårningsskydd ska finnas mot omgivande byggnader, byggrätter och anläggningar.

Med de föreslagna åtgärderna bedöms samhällsrisken uppnå en acceptabel risknivå. 

Planens fysiska utformning innebär också vissa förbättring avseende möjligheten att hantera en 
olycka. Bland annat möjliggör planen för en förbättrad tillgänglighet till spåren för räddningstjäns-
ten. Planen möjliggör också för fler alternativa flyktvägar för människor som vistas i området, bland 
annat i och med den planerade bron.

Planerad bebyggelse innebär även att bostäder vid Hamngatan, som idag utgör första radens bebyg-
gelse mot spår, efter planens genomförande kommer utgöra andra radens bebyggelse från spår.

Trafikbuller
Ett nytt resecentrum innebär behov av att leda om vägtrafiken, vilket skulle innebära förändrade 
trafikflöden i centrala Karlstad. Hur trafikflödena kan förväntas förflyttas har utretts genom trafik-
simuleringar. Utifrån de beräknade trafikflödena har trafikbullret utretts. 

I bullerutredningen (WSP Akustik, 2018) har både ett nuläge samt ett läge med ny utformning 
beräknats. Beräkningar har utförts både för endast vägtrafik samt för sammanslagen trafik från väg 
och spår. Både befintliga bostäder samt nybyggnation vid Tullholmen och Viken har utretts. Ekvi-
valenta ljudnivåer skiljer sig med upp till 5 dBA mellan nuläget och den nya utformningen. Maxi-
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mala ljudnivåer skiljer sig med någon decibel mellan nuläget och den nya utformningen på grund av 
förändrade hastigheter på Hamngatan.

Utredningen visar att byggnationen av resecentrum och omledningen av trafiken kommer att leda 
till måttligt förändrade bullernivåer. Den totala bullersituationen bedöms för merparten av de un-
dersökta bostäderna bli något bättre i och med den nya utformningen. För bostäder kring Jung-
mansgatan något sämre p.g.a. ökad trafikmängd. Då det är en äldre befintlig miljö (bostäder byggda 
före 1997) samt att den bullerstörande gatan inte avses byggas om på ett väsentligt sätt föreligger 
inget åtgärdsbehov. Åtgärder för att minska trafikbullret på Jungmansgatan bör ändå studeras inom 
ramen för projektet Vikenförbindelsen.

Brand
I Boverkets Byggregler (BBR) finns olika krav på hur olika typer av byggnader ska uppföras och 
utformas för att klara reglerna inom brandskydd. Bland annat ställs krav på utformning av trapphus, 
utrymningsvägar och utrymningsplatser. Inom planområdet kommer flera olika funktioner finnas 
och de brandtekniska kraven kommer variera beroende på verksamhetsklass. Detaljplanen bedöms 
utifrån kända förutsättningar ge möjlighet att utforma byggnader med sådant brandskydd att brand-
säkerheten blir tillfredsställande

Luftkvalitet
Planområdet innefattar Hamngatan vilken är den gata med sämst luftkvalitet i kommunen idag. Nu-
varande årsmedelvärde är beräknat till 16,7 för PM10 och 24,9 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 överskrivs för partik-
lar som PM10 och kvävedioxid (NO2). 
  
Planförslag
För att möjliggöra för bussfunktioner på Hamngatan och för att minska Hamngatans barriärverkan 
för gående och cyklister föreslås trafikåtgärder för minskad biltrafik på Hamngatan. Åtgärderna 
innebär att genomfartstrafik förflyttas från Hamngatan till E18 och till Viken (Jungmansgatan-Sjö-
mansgatan-Tullhusgatan/Packhusgatan).

Utifrån beräknade framtida trafikflöden har luftkvalitén i gaturummen beräknats. Beräkningen tar 
hänsyn till samtlig planerad ny bebyggelse inom utredningsområdet. 

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.

Den genomfartstrafik som förflyttas från Hamngatan till Viken (Jungmansgatan-Sjömansgatan-Tull-
husgatan/Packhusgatan) innebär en viss försämring av luftkvalitén på dessa gator. Tack vare en mer 
öppen bebyggelsestruktur där gatorna kantas av öppna rum såsom Mariebergsviken, Wennbergs-
parken och Stadsträdgården förblir luftkvalitén relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft riskerar 
inte att överskridas i någon punkt. Men för att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030 bör åt-
gärder göras för Packhusgatan, där planerad 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 trafikutformningen beräknas innebära att årsmedelvärdet för PM10 höjs 
från 12,4 till 15,5 µg/m3. 

Årsmedelvärdet för miljökvalitetsmålet för NO2 bedöms inte överskridas i någon punkt efter pla-
nens genomförande. 
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Markföroreningar
Historia 
Inom spårområdet har det bedrivits verksamhet kopplad till järnvägsverksamhet. Det har te.x fun-
nits dieselcisterner avsedda för tankning samt oljecisterner för eldningsolja. Enligt uppgift har det 
funnits en transformatorstation. Det finns ingen uppgift om att järnvägsslipers ska ha impregnerats 
eller lagts i upplag inom området. Bekämpningsmedel har använts.

Norr om spårområdet har det funnits flera verksamheter som kan ge upphov till markföroreningar, 
bl.a kemtvättar, bensinstationer och ett gasverk (drifttid endast tre år). 

Söder om spårområdet har det funnits en verkstad/ bensinstation vid Vikentunnels mynning samt 
Wennbergs mekaniska verkstad.

Undersökningar
Undersökning har genomförts, pågår och planeras inom planområdet.

Inom spårområdet har undersökningar gjorts och det har påträffats föroreningar i området som 
överskrider det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM), men det är endast i en punkt 
där halter överskridande mindre känslig markanvändning (MKM ) har påträffats. I denna punkt har 
det påträffats PAH samt bly som överskrider MKM. Föroreningarna som påträffats ligger relativt 
ytligt (0-1 m). 

I samband med inventering noterades oljespill strax norr om godsmagasinet i två punkter. Provtag-
ning planeras för att kvantifiera dessa föroreningar. Undersökningar kommer att genomföras vid 
läge för ny dagvattenledning som korsar spåret i planens västra del samt vid läget för gångbron i 
planområdets östra del.

Norr om spårområdet pågår undersökning. Fältarbete har genomförts under hösten 2018, men 
inget resultat är ännu klart.

Söder om spårområdet har en mycket hög halt av alifater och aromater påträffats i en punkt invid 
den före detta bensinstationen vid Vikentunnelns mynning. Provtagning planeras för att avgränsa 
denna förorening.

Söder om godsmagasinet har aromater och PAH i halter över MKM påträffats. Provtagning plane-
ras för att avgränsa denna förorening. 

När resultaten av redan genomförda undersökningar samt de nu planerade undersökningarna är 
klara kommer behovet av ytterligare undersökningar att övervägas och kommuniceras med tillsyns-
myndighet.

Planförslag
Inför planens granskningsskede planeras resultat från samtliga undersökningar finnas och bedöm-
ning av behov av sanering eller andra åtgärder klargjorts.
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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. 

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
Projektera och anlägga allmän plats
Markanvisning
Hantera dagvatten
Genom överenskommelse med Trafikverket 
säkerställa att passagerna över och under spårom-
rådet anläggs.
Eventuell sanering inom allmän plats/allmänna 
anläggningar

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markförorening och sanering.

Exploatör Exploatering inom kvartersmark
Eventuell sanering inom kvartersmark

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvalt-
ningen.

Ramavtal och genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och Jernhusen (genom köpeav-
tal ägare till delar av marken norr om spårområdet) i syfte att reglera detaljplanens genomförande. 
Avtalet ska bland annat innehålla överenskommelse om framtida fastighetsgränser, fördelning av 
plankostnader, grundläggning och eventuell sanering av mark, parkering samt fördelning av kostna-
der för anläggande av allmän plats/allmänna anläggningar.

Medfinansierings-, samverkans- respektive genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och 
Trafikverket angående passagerna över/under spårområdet i syfte att reglera dess anläggande och 
framtida drift och underhåll.

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 och allmänna anläggningar.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför behov av ny fastighetsbildning mellan kommunens, Jernhusens och Trafikver-
kets fastigheter i syfte att reglera kvartersmark och allmän plats.

Ledningsrätt ska bildas inom detaljplanens u-områden för kommunens dagvattenledningar.

Gemensamhetsanläggningar ska bildas inom kvartersmark för gemensamma kommunikationsytor 
och ledningar.

För anslutning från ny bro till ny byggnad ska servitut bildas.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar ska bekostas gemensamt av kommunen 
och exploatör i enlighet med ramavtal/genomförandeavtal. Kommunen och exploatören ansvarar 
för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut 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, exploatören ansvarar för och bekostar even-
tuell anslutning till denna.

VSD- ledningar
VSD- ledningar finns framdragna till planområdet, exploatören ansvarar för och bekostar eventuell 
anslutning till dessa ledningar.

Dagvatten
Exploatören ansvarar för och bekostar fördröjningen av dagvatten.

Parkering
Parkering för exploateringens behov löses inom den egna fastigheten alternativt genom parkerings-
lösen inom parkeringshus inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Markföroreningar
Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom deras fastighetsgräns. Detta 
enligt tillsynsmyndighetens (miljöförvaltningens) krav. 

Kommunen svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom detaljplanens allmän plats. 
Detta enligt tillsynsmyndighetens (miljöförvaltningens) krav. 

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

Miljökonsekvensbeskrivning
Planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan, enligt Miljöbalken (6 kap). En strategisk mil-
jöbedömning har därför gjorts för detaljplanen där planens samtliga miljökonsekvenser behandlas. 
Sociala konsekvenser, ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för stadsbilden behandlas nedan 
i planbeskrivningen. 

Sociala konsekvenser
Jämställdhet och trygghet
I skriften 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 möj-
liga konsekvenser. Den fysiska planeringen måste underlätta såväl mäns som kvinnors vardagsliv så 
som de ser ut idag. 

Statistik visar att män reser längre och har större tillgång till bil. Det är även männen som dragit 
mest nytta av regionförstoringar. Kvinnor utnyttjar i större utsträckning kollektivtrafik jämfört med 
män. Den satsning på det kollektiva resandet som resecentrum innebär bör kunna gynna både mäns 
och kvinnors möjlighet till ett jämställt vardagsliv. Frågan är dock allt för komplex och beror på fler 
parametrar än de som kan kopplas till den fysisk utformningen och kan därför inte konsekvensbe-
dömas inom ramen för planarbetet. 

Kvinnor upplever otrygghet i offentliga rum i större utsträckning än män. Att med fysisk utform-
ning öka upplevelsen av trygghet kan förbättra möjligheten för kvinnor att vistas i de offentliga 
rummet och mer obehindrat röra sig i staden och ta del av livet i staden, dagtid som kvällstid.  

Gällande upplevelsen av trygghet i det offentliga rummet bör planen och genomförandet av rese-
centrum innebära betydande positiva konsekvenser. Vikentunnelns planerade nya utformning tar 
stor hänsyn till trygghetsaspekten, bland annat genom breddning, bättre belysning och en utform-
ning med god uppsikt utan gömslen.

Att samla flera resefunktioner och trafikslag på ett ställe innebär att också mindre risk att platsen 
upplevs öde och skrämmande under dygnets lågtrafiktimmar. Den nya bebyggelsen innebär fler 
ögon på gatan vilket också är positivt för den upplevda tryggheten. Trygghetsfrågan behöver hante-
ras medvetet vid val av utformning av väderskydd i anslutning till busshållplatserna på Hamngatan.

Barnperspektiv
Mindre barn har begränsad möjlighet att röra sig fritt i reserummet. Vid projektering av torgytor 
bör hänsyn tas till mindre barns behov och möjlighet att uppehålla sig på platsen en längre stund. 
Ytor för lek och vistelse som passar även mindre barn behöver finnas inom resecentrumområdet.

Större barn har större möjlighet att röra sig i och genom reserummet på egen hand. Tunneln och 
bron ger möjlighet att på ett säkert sätt röra sig mellan Viken och Tingvallastden. De shared space-
lösningar som föreslås i tre korsningspunkter över Hamngatan kan kräva en större mognadsgrad 
för att hantera än en signalreglerad korsning. Även om trafikmiljön är mer komplex och fler bussar 
rör sig i gaturummet kommer hastigheten att vara låg och antalet fordon betydligt färre än idag. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Planen kommer initalt innebära stora utgifter för kommunen. Kommunen bekostar breddning 
och upprustning av Vikentunneln, en ny gångbro och torgytor i anslutning till tunneln och bron. 
En stor del av resecentrumets funktioner ligger inom gatumark. Ombyggnaden av gator bekostas 
av kommunen. För Hamngatan kommer en högre standard än normalt vara nödvändig, med t.ex 
markvärme och en mer påkostad markbeläggning.

Samtidigt som genomförandet av resecentrum initialt innebär stora kostnader förväntas satsningen 
ge mycket stora mervärden för kommunen och för hela regionen på sikt. Satsningen förväntas 
stärka attraktionskraften både för stadskärnan och för det kollektiva resandet. 

Ombyggnaden innebär också kompletteringar i cykelvägnätet där det är stora brister idag. Den 
relativt korta sträckan av Hamngatan som förses med cykelbana innebär betydande förbättringar för 
cyklisters säkerhet och framkomlighet genom centrum. Även framkomligheten och tryggheten för 
gående förbättras betydande vilket är grundläggande för en stark och attraktiv stadskärna.

Gångbron innebär en ny koppling mellan stadsdelarna Tingvallastaden och Viken, vilket är nödvän-
digt med hänsyn till den stora stadsutbyggnaden som pågår i Vikens sydöstra delar. Bron har också 
en funktion som en översvämningssäker passage över järnvägsspåren vid höga nivåer i Klarälven.

En konsekvens av att bussarna flyttas till Hamngatan, och att Hamngatans barriärverkan ska 
minska, är att kapacitet på andra gator behöver förbättras. Resecentrumprojektet innebär indirekt 
att Karl IX:s gata, Jungmansgatan, Sjömansgatan och Tullhusgatan behöver byggas om, främst i 
korsningspunkterna. Ombyggnaden samordnas med översvämningsåtgärder, dagvattenhantering 
och förbättringar av den blågröna infrastrukturen. De nödvändiga kapacitetsökningarna på gatorna 
kan därmed samordnas med en rad andra nödvändiga projekt. En bättre helhetslösning möjliggörs 
samtidigt som en rad mervärden kan skapas i Karlstads centrala delar.

Planen innebär flera nya byggrätter. Byggrätterna på den södra sidan om spåren ligger inom kom-
munal mark, vilket innebär en direkt positiv ekonomisk konsekvens för kommunen.

Konsekvenser för stadsbilden
Planens genomförande kommer att ha en påverkan på stadsbilden. De nya byggrätterna längs 
Hamngatan och vid godsmagasinet kommer att innebära en bestående förändring av bebyggelse-
strukturen och upplevelsen av Karlstad C. De föreslagna förändringarna av gatans utformning och 
funktion påverkar inte stadsstrukturen på samma sätt och lösningarna är reversibla.

Föreslagen bebyggelse längs Hamngatan begränsas i detaljplanen i höjd med anledning av Stations-
husets kulturhistoriska värde och mötet Tingvallastadens jämna skala. Den nya bebyggelsen vid 
Hamngatan bedöms inte dominera stadsbilden på ett negativt sätt. Byggnaderan syftar till att bryta 
ner Hamngatans stora skala och ge förutsättningar för fler lokaler och mer liv längs gatan vilket 
bedöms vara positivt för stadsbilden. Byggnaderna är, till skillnad från Stationshuset, inte placerade 
som fondmotiv till Hamngatans tvärgator utan inordnar sig i kvartersstrukturen så att siktlinjer från 
tvärgatorna bibehålls.

Föreslagen bebyggelse inom godsmagasintomten är mer storskalig än bebyggelsen längs Hamnga-
tan. Bebyggelsen är uppdelad i tre mindre kvarter eller enheter åtskiljda av angöringsgator. An-
göringsgatorna är placerade så att siktlinjer bibehålls i Östra Torggatans förlängning söderut och 
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Volymstudie av föreslagen ny bebyggelse inom planområdet.  

Köpmannagatans förlängning norrut. Varje kvarter utgörs av en bas med två våningar, en bygg-
nadskropp i fem till sex våningar och en högre del med elva respektive nio och åtta våningar där 
det östra kvarteret är högst och trappas ned mot väster. De varierade våningshöjderna bryter ner 
volymerna så att den upplevs mindre massiva. Höjderna är anpassade efter omgivningen där den 
högre volymen (elva våningar) möter Löfbergsskrapan i öster och lägre volymer möter Orangeriet 
och Expositionshuset i söder.  

Kringliggande gator och platser planeras genomgå omfattande upprustningar vilka bedöms ha posi-
tiva konsekvenser för stadsmiljön. Gators och platsers utformning styrs dock inte av detaljplanen.

Planens genomförande bedöms ha en påverkan på stadsbilden. Men med föreslagen placering, 
begränsningar i höjd och utbredning och krav på utformning bedöms påverkan på stadsbilden i sin 
helhet vara positiv.
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