MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
FÖR DETALJPLAN FÖR RESECENTRUM
Karlstads kommun, Värmlands län
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Byggnad får endast uppföras 4,5 meter ovan marknivån på Hamngata
Marken under ska vara obebyggd och markens nivå ansluta mot
intilliggande torg (TORG) (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

Marken ska utformas körbar och vara tillgänglig för räddningstjänstens
fordon (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

m

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

r

Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8 kap 13§ och får ej
rivas. (PBL 4 kap 16 § punkt 4)
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Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8 kap. 13 § och får e
förvanskas. Befintligt murverk ska bevaras och byggnaden ska
underhållas med material och metoder anpassade efter byggnadens
kulturhistoriska värden. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)
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Byggnadens karaktär ska bibehållas avseende volym, takform,
fönstersättning, material- och kulörval samt detaljeringsgrad.
Byggnadens värdefulla karaktärsdrag beskrivs i planbeskrivningen sid
24. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

Tekniska installationer under nivån 47,8 ska klara översvämning. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap 7 §)
Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21§)
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Inom T-område ska spårområdet avgränsas med perrong eller motsvarande barriär som
motverkar att vätska rinner ut från spårområdet. Skyddsräler eller annat urspårningsskydd ska
finnas mot omgivande bebygdnader, byggrätter och anläggningar. Stängsel eller annan
avgränsning ska finnas för att förhindra otillåten passage över spåren. (PBL 12 kap 14 § punkt 4-5)
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Teknikutrymmen och hissar ska rymmas inom takets form. I syfte att
rymma teknikutrymmen inom takets form medges en högre nockhöjd
till 25 meter) för upp till en fjärdedel del av byggnaden. Denna högdel
vara indragen minst 15 meter från gavlarna. (PBL 4 kap 11 § punkt 3)
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Bottenvåning ska utformas så att rumshöjden är minst 3,6 meter mella
golv och tak. (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

Byggnadens tak ska börja på en nivå motsvarande högst 18 meter ov
mark. Takkupor ovan denna höjd medges upp till 50% av fasadlängde
Dock ej högre än nockhöjden. (PBL 4 kap 11 § punkt 3)
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Nya byggnader ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och
samspela med omgivande kulturhistoriskt och stadsmiljömässigt
värdefulla byggnader. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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Byggnaden ska ha en öppen gestaltning mot gatan (Trädgårdsgatan
respektive Hamngatan). Mot gatan ska minst 2/3 av bottenvåningens
fasadlängd vara uppglasad och entréer finnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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ska vara körbart. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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Marken får inte förses med byggnad, med undantag för väderskydd på
perrong, väderskydd för cykelparkering, hissar och tekniska
anläggningar för drift av järnvägen. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
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På marken får endast mindre byggnader (<200 m BYA) om högst en
våning placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

48,5

ORREN

13

16

gatan

1

3

48,1

47,5

23

3

2

Kontor. Centrum, dock ej samlingslokal. Trafik. Källarvåning med
anslutning mot Vikentunneln får utgöras av cykelparkering.

P

f1 f2

47,1

47,5

22

47

2

1

GATA

43,6

44,6

45,8

SOTHÖNAN

46,4

GATA (KC1T)

65

48,2

48

GATA(T)

47,6

2

Wennber

gs

47,4

47

g

2:1
10

1

Kontor. Centrum, dock ej samlingslokal. Trafik.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
22,0

CENTRALSTATIONEN

48,1

47,8

1

14

VIKEN

46,6

x2

48

T

46,1 45,9

11

5

46,4

47,9

Vikentunneln

47,9

GATA

47,4

Pt

47,7

TORG KC1T V vf vf m
v

Torg

Kontor. Centrum, dock ej samlingslokal. Hotell. Trafik.
Parkering.Transformatorstation.

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap

50,2

9

8

47,9

47,9
47,8

t4
t4 t4
u

47,1

an

14

48,1

Wennbergsparken

rm

47,7

47,6

C1T r
47,9

47,9

47,4

19

47,6

48,8

JÄRNVÄGEN

47,8

47,9

N 6584700

GATA (KC1T)

47,6

47,6

byggnadsminne
Centralstation

47,5

15

HÖKEN

51,3

f f2
V v1 v
2 3

Hamngatan

47,9

47,7

47,7

..\..\4 Granskning\Handlingar\Plangränser_resecentrum_granskning.dwg
\\ad.karlstad.se\VS\Filer\SBF\Plan och Bygg\30 Plan\302 Planprojekt\DETALJPLANER - pågående\Resecentrum\Underlag\Underlag White\Inför antagande\210428 Illustrationsplaner DP\210428_Karlstad RC_underlag_illustrationsplan_detaljplan_GH.dwg

KC1TP1f f m

47,6

r q1 k1
48,1

65

47,6

47,6

u

t4

RYTTAREN

Sty

50,4

47,3

47,3

47,4

Gång och cykel

Bostäder

Pumpstation

n

GATA (KC1T)

47,6

19

10

47,2

22,0

Gata. Allmän plats får överbyggas med kontor, centrum (dock ej
samlingslokal) och trafik 4,5 meter över markninvån.

E2
E1T

7

1

f1 f2
V v2 v3

Gata. Allmän plats får underbyggas med kvartersmark för trafik (T).

C1T

ata

47,2

47,4

KC1T

47,7

48,1
47,5

9
N 6584600

KC1TP1

sg

47,7

47,7

46,5

KC1T

N 6584900

2

lag

47,4
47,5

E1T

47,7

48,3

48,5

47

TÄRNAN

KC1OTPE1

47,1

7

Köpmannagatan

orgs
Klarab

N 6584800

11

Drottninggatan

48,2

52,2

53,2 54,2

13

Apotek

47,4

B

kiosk
47,3
47,5

46,6

47,6

8

47
47,2
48,2

46,9

48,1

11

49,6

12

1

48,5
48,7

48,6

47

TORG

To

49,3
49

43,8

47,2

GÅNG

48,2

6

DUVAN

JÄGAREN

GATA (KC1T)

Gata

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

48

47,9

3

54,4

49

48,8

12

13

Soltorget

Drottninggatan

51,7

50,6

6

47,4

46,7

51,8

12

Thoren Business School Karlstad

47,5

49,5
49,7

45,5

\20\

47,9

48

TRÄTÄLJA

Fredsgatan

47,3

ÄLGEN
47,1

t3

48,1

47,9

52,1

7
10
47,8

47,7

Pihlgrensgatan

45

49,9

47,9

GATA

47,6

48

47,8

47,6

54,4

Busscentral

47,7

49

47,9

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

48,1

1:14
49,6

47,8

Administrativ- och egenskapsgräns

15

FREJA

\20\
\16\

47,6

N 6584900

46,6

Drottninggatan

47,7

Rosenbadsgatan

46,5

47,7

16

E 149500

Kulturskolan
Karlstad

47,9

47,6

Administrativ gräns
\7\
48,4

22
\21\

10

22

\14\

\14\>2

47,5

47,3

2

Kårgränd

19

47,3

47,3

47,2

16

47,9

1
7

KLARABORG

MERCURIUS

48
48,2

Egenskapsgräns
3

\19\

Planområdesgräns
Användningsgräns

47,6

\16\

48,3

3

Gränser

5
50

14

DRUVAN

48,2

16

17
16

48,3

48,4

48,1

47,9

15

18

48,5

48,4

21

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

13

48,2

48,1

48,5

9

47,5

48,2

47,6

47,7

47,7

48,2

48,1

47,8

20

48,1

BJÖRNEN

19

47,7

5

48,3

48,3

48,2
47

PLANBESTÄMMELSER

51
47,8

4

48,1

12

Pihlgrensgatan

15

Grevgatan

48,4

47,6

4813

47,7

7

47,8

47,6

47,8

15

48

48,6

\21\

\21\

48,3

48,2

48,2

Järnvägsgatan

47,5

48,8

4

48,2

48,1

5
2

48,7
47,9

47,9

47,9

LAXEN

47,4

1

47,7

47,5

47,5

47,447,3

47,2

47,2

47,8

Älvbrinken

1:1

Älvgatan

47,5

47,6

E 150300

47,7

6

12

Östra Torggatan

47,5

11
47,8

Västra Torggatan

47,6

48

TINGVALLASTADEN

UPPLYSNING
Stationsbyggnaden och dess direkta närmiljö är skyddad
som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens 3:e kapitel.
För byggnadsminnet gäller särskilda skyddsföreskrifter.
Föreskriftena omfattar stationshuset samt ett avgränsat
område runtom. För fullständiga skyddsföreskrifter,
kontakta Länsstyrelsen.
För uppförande av höga objekt, exempelvis stolpar och
byggnader, inom område 10 meter från närmaste spårmitt
i järnvägsanläggningen, ska gällande föreskrifter från
Elsäkerhetsverket (ELSÄK-FS) följas.
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x2
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Startbesked för byggnation får inte ges förrän förorenad mark har
åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och föreslagna
åtgärdsmål. Se sid 50 i planbeskrivningen. (PBL 4 kap 14 §)
Område som ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska
ledningar (PBL 4 kap 6 §)

Ett minst 4 meter brett område ska vara tillgänglig för allmännyttig
gångtrafik mellan bron (t1) och Trädgårdsgatan (GATA). Gångstråket s
ha en lägsta frihöjd på 6 meter. (PBL 4 kap 6 §)

Område som ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik
(PBL 4 kap 6 §)

Område som ska vara tillgängligt för bro för allmännyttig gångtrafik (PB

kap 6 §)

t2

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

t3

Område som ska vara tilgängligt för tunnel för allmännyttig trafik (PBL 4

t4

Område som ska vara tillgängligt för reservat för framtida bro för
allmännyttig gångtrafik. Läget ej fastställt. (PBL 4 kap 6 §)

g

Byggnader, takkonturer redovisade

6 §)

Område som reserveras för att ge utrymme för en
gemensamhetsanläggning för väg (PBL 4 kap 18 § första stycket)
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Icke teknisk sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt resecentrum där samtliga kollektivtrafikslag samlas. Planen syftar också till minska Hamngatans och spårområdets barriärverkan för gående och cyklister.
Planförslaget medger bl.a. en ny bro i Västra Torggatans förlängning och nya byggrätter på både
norra och södra sidan om järnvägsspåren.
En alternativ utformning av resecentrum har studerats i denna MKB som innebär att den nu gällande detaljplanen genomförs och att busstationen finns kvar i sitt nuvarande läge. I MKB:n beskrivs
även ett nollalternativ som motsvarar dagens utformning och användning.
MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I MKB:n
behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande områden samt de konsekvenser som kan uppstå i kombination med genomförandet av andra intilliggande planer eller projekt. MKB:n har avgränsats till att främst hantera:
• Risk med farligt gods på järnväg
• Påverkan på trafikbullersituationen både inom och utanför planområdet med anledning av planens
indirekta påverkan på trafikflöden
• Påverkan på luftkvalitén både inom och utanför planområdet med anledning av planens indirekta
påverkan på trafikflöden
• Påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och byggnadsminne
• Risker vid skyfall och höga flöden/nivåer i Klarälven och Vänern
• Risker med anledning av markföroreningar
• Påverkan på det allmänna biotopskydddet (alléer)
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten
Detaljplanen med dess nuvarande utformning och omfattning (dvs huvudalternativet) bedöms inte
kunna innebär betydande negativa miljöeffekter ur någon av ovanstående aspekter. Detaljplanen
bedöms kunna ha en viss positiv effekt ur vissa aspekter.
I detaljplanen har åtgärder gjorts för att minska samhällsrisken vid en olycka med farligt gods på
järnvägen. Åtgärderna regleras med planbestämmelser på plankartan. Även den fysiska utformning
innehåller åtgärder för bättre kunna hantera en olycka. Planen har också anpassats för att kunna
bibehålla resefunktioner vid höga flöden i Klarälven samt vid skyfall.
Den trafikförändring som genomförandet av resecentrum innebär leder till en förbättrad luft- och
bullersituation vid Hamngatan. Trafikförändringen innebär också en måttligt försämrad luft- och
bullersituation på vissa sträckor i stadsdelen Viken.
Planen innebär ett starkare skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och upprustningar av
utemiljöer i anslutning till sådana vilket är en positiv effekt. Detaljplanen innehåller även byggrätter
i en skala som kan ha en viss negativ effekt om de upplevs för dominerande i stadsbilden.
Inom planområdet finns markföroreningar. Detaljplanen ställer krav på att markföroreningar vid
planerad byggrätt ska åtgärdas innan bygglov ges. Projektet innebär även att markföroreningar
åtgärdas inom spårområdet och söder om Vikentunnel. Föroreningshalterna kommer att minska i
planområdet med positiva konsekvenser som följd.
Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan gällande att minska risker kopplade till översvämning
3

vid skyfall. Planen ger förutsättningar för ett bättre omhändertagande av både dagvatten och mer
extrema regn. Planen möjliggör nya huvudutlopp för dagvatten med bestämmelsen u på plankartan.
Planen bedöms i och med tillkommande bro/broar, utformning av ny bebyggelse och möjligheten
att nyttja spårområdets södra sida innebära positiva konsekvenser för möjligheten att hålla en samhällsviktig verksamhet (järnvägstrafiken och andra viktiga kollektivtrafikstråk) i drift vid höga nivåer
i Klarälven.
Detaljplanen innebär en negativ påvekan på kort sikt på alléer som omfattas av det allmänna biotopskyddet. På lång sikt kan planen ha en positiv påverkan då avsikten inom projektet är att plantera nya trädrader. Vid nyplantering finns möjlighet att skapa bättre levnadsförutsättningar än vad
befintliga träd har. Befintliga alléernas naturvärden är okända. I samband med ansökan om dispens
från allmänna biotopskydden ska en naturvärdesutredning göras och lämpliga kompensationåtgärder föreslås.
Genom den omledningar av trafik som planen förutsätter och planerade dagvattenlösningarna
(växtbäddar) på dessa gator som trafiken leds om till är bedömningen att huvudförslaget inte kommer medföra en negativ påverkan på vattenkvalitén och genom det inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten med avseende på vattenkvalitén. Planen bedöms inte heller kunna
försvåra möjligheten att uppfylla MKN för vatten i någon av vattenförekomsterna. Planen kan bidra
till målen för MKN vatten i Mariebergsviken genom att
Genomförandet av detaljplanen innebär i och med trafikomfördelningen och planerade dagvattenreningslösningar på Sjömansgatan och Jungmansgatan troligen till en minskad belastning av föroreningar till Mariebergsviken. Trots en minskad belastning, kan dagvattenutsläppen påverka förhållandena lokalt kring utsläppspunkterna i Mariebergsviken. Det finns en viss risk att parametrar i VISS
påverkas av dagvattenutsläpp direkt och indirekt. Det finns därför även en liten risk att uppnåendet
av MKN vatten till 2027 påverkas. För att minimera risken föreslås dagvattenrening även på Hamnagatan. Förutsatt att föreslagna reningsåtgärder genomförs bedöms huvudförslaget kunna bidra till
uppnåendet av MKN vatten till 2027.
Sammantaget bedöms huvudalternativet medföra mer positiva konsekvenser än nollalternativet.
Huvudalternativets åtgärder för att åstadkomma en färdmedelsförflyttning från bil till kollektivtrafik, gång och cykel och innebära positiva konsekvenser för buller- och luftsituationen i Karlstads
centrala delar. Ett nollalternativ innebär troligtvis en fortsatt trafikökning centrum med försämrad
luft- och bullersituation som följd. Huvudalternativet innebär även klimatanpassningsåtgärder för
att bättre hantera skyfall och höga flöden i Klarälven. Huvudalternativet innebär även reningslösningar för dagvatten. Nollalternativet innebär att dessa åtgärder inte genomförs vilket medför en
högre risk för människors hälsa och en större sårbarhet för anläggningen vid översvämning samt att
uppnåendet av MKN vatten 2027 försvåras. Huvudalternativet samverkar även med kommunens
mål bl.a. om att åstadkomma ett hållbart transportsystem, medan nollalternativet motverkar den
tänkta utvecklingen av Karlstad.
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1. Inledning
Detaljplanens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av ett nytt resecentrum vid Karlstad C där
samtliga kollektivtrafikslag samlas på en plats i syfte att förbättra för resenären. Detaljplanen syftar
även till att minska Hamngatans barriärverkan för gående och cyklister för en mer attraktiv stadskärna.
Detaljplanen medger ny bebyggelse på båda sidor om spårområdet, två nya broar över spårområdet
och en breddning av befintlig tunnel under järvägsspåren. Detaljplanen innebär även att kvartersmark tas i anspråk för allmän plats i form av gator och torg.

Avgränsning och syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Eftersom genomförandet av detaljplanen bedömts kunna innebära risk för betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Karlstads kommun har i en
undersökning om betydande miljöpåverkan gjort en första bedömning av tänkbara effekter på miljön inom och utanför planområdet om detaljplanen. Efter avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i
Värmland har följande ansetts vara relevant att behandla i miljöbedömningen:
• Risk med farligt gods på järnväg
• Påverkan på trafikbullersituationen både inom och utanför planområdet med anledning av planens
indirekta påverkan på trafikflöden
• Påverkan på luftkvalitén både inom och utanför planområdet med anledning av planens indirekta
påverkan på trafikflöden
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten
• Påverkan på kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och byggnadsminne
• Risker vid skyfall och höga flöden/nivåer i Klarälven och Vänern
• Risker med anledning av markföroreningar
• Påverkan på det allmänna biotopskydddet (alléer)
MKB:n behandlar främst de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet. I MKB:n
behandlas också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande
områden. Detaljplanens fysiska avgränsning framgår av Figur 1. Planområdet omfattar fastigheten
Järnvägen 1:7 och del av fastigheterna Tingvallastaden 1:1, Järnvägen 1:1, Viken 2:1 och Älgen 10.
Planområdet utgör totalt ca 10 hektar.



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

Hamngatan




KARLSTAD C
ää

ää


GODSMAGASINET
ää

  

Trädgårdsgatan

  


Figur 1. Avgränsning detaljplan.
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Kommunala planer och program
Översiktsplan 2012

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som stadsutvecklingsområde och utbyggnadsområde.
Inriktning som anges för resecentrum är att exploateringen bör ökas jämfört med detaljplanen från
2003 för att förbättra finansieringsmöjligheterna. Utformningen av resecentrum ska bidra till att
utveckla Karlstads centrum och att förstärka kopplingarna mellan nuvarande centrum och Stadsträdgården, 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 resecentrums tillkomst.
För att klara målen med restidskvoter inom resecentrumprojektet bör en effektiv cykelparkering
ordnas. Resecentrum ska även kopplas till stom- och huvudnät för cykel. När det gäller busstrafik
ska så stor del som möjligt av såväl stads- som länstrafiken passera resecentrum så att möjligheten
till byten underlättas. Barriäreffekten mellan stadsdelarna Tingvallastaden och Viken ska minskas.
Stadsdelsvision för Tingvallastaden

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

Trafikplanen är ett handlingsprogram som beskriver vad som måste göras för att uppnå de långsiktiga målen för en hållbar utveckling. Trafikplanen anger att kommunen ska arbeta för att öka det
kollektiva resandet och att få fler att sadla om till cykel. Kommunen ska också skapa förutsättningar
för attraktiva och trygga miljöer för gående.
I trafikplanen redovisas ombyggnad av Hamngatan till stadsgata som en prioriterad åtgärd i bilnätets struktur. Hamngatan föreslås byggas om från fyrfilig väg till tvåfilig gata i syfte att åstadkomma
ett bättre stadsliv där fotgängare och cyklister lättare tar sig över gatan. Arbetet föreslås samordnas
med resecentrumprojektet.
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2. Alternativ
Huvudalternativ

Huvudalternativet innebär att arkitektförslaget Resa-gata-stad genomförs i sin helhet. Förslaget
innebär en ny gångbro över spåren i Västra Torggatans förlängning och möjlighet till ytterligare
en gångbro i planområdets västra del. Planen medger en breddning av Vikentunneln och även en
breddning av Hamngatan för att rymma hållplatser för buss, trädplanteringar och för att ge mer
plats åt gående och cyklister.
Huvudalternativet innebär också tre nya byggnader, i fem våningar, längs Hamngatans södra sida
samt en sammanlänkande byggnad mellan Stationshuset och en ny byggnad väster om Stationshuset. Bruttoarean för dessa byggnaderna uppgår till totalt ca 18 500 kvm. Byggnaderna kan utöver
resefunktioner användas för kontor och centrumändamål. På den södra sidan om spåren innebär
huvudalternativet byggrätter för resefunktioner, parkering, kontor, hotell och centrumändamål om
totalt ca 31 000 kvm (BTA). Ny bebyggelse är placerad ca 12 meter från närmsta planerade spår.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas från rivning och förvanskning i huvudalternativet.

Alternativ utformning och lokalisering

En alternativ utformning innebär att resecentrum genomförs enligt gällande detaljplan.
För större delen av planområdet anges användningen ”trafikområde” (T). Inom trafikområdet får
byggnader uppföras i den omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt. Stationsbyggnaden och
Stinsbostaden får enligt planen inte rivas. För byggnaderna medges användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden.
Inom godsmagasintomten på den södra sidan av spåren medges kontor, centrumändamål och till
viss del även bostäder. Byggnader får uppföras i tre våningar. Närmast Löfbergsviadukten medges
byggnad upp till fem våningar. Byggnaderna inom godsmagasinet ska uppföras minst 12 meter
från spårmitt till närmsta spår. Eventuell bostad ska placeras minst 20 meter från spårmitt. I Västra
Torggatans förlängning, samt i Vikentunnelns läge anger planen att marken ska vara tillgänglig för
allmän gång- och cykeltrafik i tunnel.
Detta alternativ innebär även att busstationen ligger kvar i sitt nuvarande läge inom kvarteret Älgen,
ca 500 meter väster om Karlstad C.

Nollalternativ

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

Gällande detaljplan från 2002.
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3. Nulägesbeskrivning
Utredningar

Bedömningen av detaljplanens påverkan på miljön grundas på utredningar som har gjorts inom och
kring planområdet. Utredningarna är framtagna inom ramen för det aktuella planarbetet.
Genomförda inventeringar och utredningar framgår av punktlistan nedan:
• Beräknade risknivåer med avseende på farligt gods för Karlstad C, Cowi, oktober 2020
• Bullerstudie, Detaljplan för resecentrum Karlstad, WSP Akustik, 2018-09-21
• Trafikbullerutredning, Kv Skepparen, Akustikverkstan, 2020-05-27
• PM Trafik Centrum, Underlag till handlingsplan för stadsdelsvision för Tingvallastaden, 		
Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-15
• PM angående kulturmiljöhänsyn vid detaljplanering och gestaltning av resecentrum i Karlstad
(fastigheten Järnvägen 1:1 m.fl.), Karlstads kommun, 2018-05-21.
• Antikvarisk konsekvensbedömning av förslag till detaljplan för Resecentrum inom Tingvallastaden,
Karlstads kommun, 2018-10-12
• Luftberäkningar Resecentrum, Miljöförvaltningen Karlstads kommun, 2018-10-10
• PM Sammanställning av miljöteknisk provtagning, Karlstad C 2018-2019, Sweco, 2020-10-02
• PM Sammanställning av miljöteknisk markprovtagning, Karlstad C, Sweco, 2020-10-02
• Dagvattenutredning Tingvallastaden, WSP Samhällsbyggnad, 2018-04-13
• PM Skyfallshantering Hamngatan, WSP Samhällsbyggnad, 2019-09-30
• Påverkan av detaljplan Resecentrum på Mariebergsviken, Sweco. 2021-04-01

Riksintressen

Järnvägen genom Karlstad är av riksintresse enligt 3 kap 8§ Miljöbalken. Områden som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvara
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
Planområdet ligger inom riksintresset Vänern med öar och strandområden enligt 4 kap MB, där turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av ingrepp i miljön. Riksintresset omfattar hela Karlstads kommun söder om E18.

Nuvarande miljöförhållanden
Buller

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

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

Dagvatten från planområdet avleds till det allmänna ledningsnätet för dagvatten i Hamngatan i
norr och Trädgårdsgatan och Vikengatan. Därifrån leds dagvattnet vidare till två olika recipienter:
Mariebergsviken och Inre hamn. Dagvattnet renas idag inte. Föroreningsbelastningen bedöms som
låg. Kommunens strategi är att rena dagvatten från gator vid trafikmängder högre än 10 000 fordon/
dygn. Hamngatan har högre flöden än 10 000 fordon/dygn med dagvatten från körbanan renas ej.
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Risk järnvägstrafik

Kring befintliga järnvägsspår finns bebyggelse med varierat innehåll, bland annat bostäder och hotell. Samhällsrisken för befintlig bebyggelse är hög. Godshantering och rangering förekommer inom
Karlstad C idag.
Översvämning

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

Kända marföroreningar finns idag vid korsningen Hamngatan -Västra Torggatan, vid Vikentunnelns södra mynning, vid Godsmagasinet och inom spårområdet.
Kulturmiljö

Inom planområdet finns Stationsbyggnaden, uppförd
1869 som har ett arkitekturhistoriskt värde. Stationsbyggnaden och dess direkta omgivning är sedan 1986
byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens 3:e kapitel och
får inte rivas eller påtagligt skadas.
Även Stinsbostaden, uppförd under samma tid och
ritad av samma arkitekter har ett kulturhistoriskt värde.
Byggnaden är inte byggnadsminnesförklarad men är
skyddad från rivning i gällande detaljplan.
Stationsområdet som helhet har ett visst kulturhistoriskt värde. Dock har stora förändringar av området
har skett över tid.
Stationshuset

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

FN:s globala hållbarhetsmål

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

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Det
finns även ett 17:e miljömål, Generationsmålet. Det är ett övergripande inriktningsmål för miljöpolitiken och är inte relevant för avgränsade miljöbedömningar som denna MKB.
Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi till nästa generation ska
ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att de flesta viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020.
Som regionala miljömål gäller för Värmlands län de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
preciseringar och etappmål som regeringen har beslutat om. Miljömålen om hav och fjäll är inte
relevanta för Värmland.
Den planerade detaljplanen bedöms påverka följande nationella/regionala miljömål:
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras
på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.”
Föreslagen detaljplan bedöms ha en positiv påverkan på miljömålet på grund av den satsning på
kollektivtrafiken som planen medverkar till att genomföra. Att underlätta det kollektiva resandet och
skapa attraktiva miljöer kring kollektivtrafiken förväntas innebära att fler väljer att resa kollektivt
istället för med bil vilket kan leda till minskade utsläpp av koldioxid som är en växthusgas.
Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
Föreslagen detaljplan kan ha en positiv påverkan på miljömålet om satsning på kollektivtrafiken
medför att fler väljer att resa kollektivt istället för med bil vilket kan leda till minskade utsläpp av
partiklar som PM10 och kvävedioxid (NO2). Planen innebär även att trafik flyttas ut från Karlstads
mest centrala delar till gator som är mindre slutna av bebyggelse. Detta innebär totalt sett i gatumiljöerna något bättre luft.
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God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på miljömålet god bebyggd miljö. Planen innebär
bland annat möjlighet till förbättrade förutsättningar för gående och cyklister i Karlstads centrala
delar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader värnas och skyddas. Planen tar hänsyn till framtida
översvämningsnivåer och skyfall. Redan ianspråktagen mark nyttjas mer effektivt.
Ett rikt växt och djurliv
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Planen bedöms varken ha en positiv eller negativ påverkan på växt och djurlivet. Ett åttiotal träd i
gatumiljö och inom kvartersmark planeras tas bort vilket innebär en negativ påverkan. Detaljplanen
anger att nya träd ska planteras i gatumiljön. Då befintliga träd är i dåligt skick innebär återplanteringen en möjlighet att på sikt få ett bättre växt och djurliv.
Följande miljömål bedöms inte påverkas av den planerade detaljplanen:
· Giftfri miljö
· Bara naturlig försurning
· Grundvattten av god kvalitet
· Ingen övergödning
· Skyddande ozonskikt
· Säker strålmiljö
· Hav i balans samt levande kust och skärgård
· Ingen övergödning
· Levande sjöar och vattendrag
· Levande skogar
· Ett rikt odlingslandskap
· Storslagen fjällmiljö
· Generationsmålet
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Lokala miljömål

Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi är en av tre hållbarhetsstrategier i kommunens strategiska plan och antogs av kommunfullmäktige i september 2011. Miljö- och klimatstrategin innehåller 5 miljömål, med delmål, som staden ska uppfylla. Nedan redovisas hur den föreslagna detaljplanen påverkar målen i Karlstad kommuns miljö- och klimatstrategi.
Den planerade detaljplanen bedöms beröra nedanstående miljömål (övergripande mål 2020):
Klimat och luft
Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020.
Mark, byggande och boende
Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden.
Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller
miljön påverkas negativt.
All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: Bostäder, Verksamhetsmark, Risk- och
sårbarhet, Energi, Transporter, Naturvård och grönstruktur, Vatten samt Kulturmiljö och arkitektur.
Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större
grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.
Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska värden i Karlstads kommun ska vara
tillgängligt 2015. Kulturhistorisk bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan.
Antal boende som utsätts för trafikbuller ska minska.
Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier.
Detaljplanen bedöms i huvudsak ha en positiv påverkan på de lokala miljömålen. Den planerade
bron vid Stadsträdgården bidrar t.ex. till att fler människor har nära tillgång till ett grönområde. Detaljplanen innebär indirekt att färre människor utsätts för skadligt buller. Detaljplanen innebär bättre
kännedom om markföroreningar och sanering av sådana.
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5. Miljökonsekvenser
Risk med farligt gods på järnväg
Huvudalternativet

Spårområdet på Karlstads C används för både person- och godståg. Det är främst risker med
godståg och transporter av farligt gods som påverkar planområdet. Samtliga persontåg har relativt
låg hastighet på Karlstad C då alla tåg stannar på stationen. De bedöms inte ge upphov till risker för
angränsande områden.
För godstransporter med farligt gods har en särskild riskanalys tagits fram. Den visar på en relativt hög risknivå (samhällsrisk) redan med dagens situation. Om detaljplanen genomförs med nya
byggnader utan att skyddsåtgärder vidtas blir samhällsrisken oacceptabelt stor. Om skyddsåtgärder
vidtas för den nya bebyggelsen blir den sammantagna samhällsrisken för befintlig och tillkommande
bebyggelse tolerabel. Risknivån för tillkommande bebyggelse blir lägre eller likvärdig med samhällsrisken för befintlig bebyggelse. De kvantitativa skyddsåtgärder som använts vid beräkning är:
› Fasad mot järnväg utförs i obrännbart material på första radens bebyggelse.
› Luftintag ska placeras högt och vändas bort från farligt godsled (Värmlandsbanan).
› Byggnader i första raden ska dimensioneras för att undvika fortskridande ras vid gasmolnsexplosion (dimensionerande explosionslast 10 kg gasol).
Utöver dessa skyddsåtgärder föreslås ytterligare skyddsåtgärder som bedöms bidra till lägre risknivåer och som ska beaktas vid fortsatt projektering, dessa har dock inte kvantifierats:
› Fönster mot järnväg i första radens bebyggelse ska ej vara öppningsbara.
› Barriär ska finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Förslag på barriär kan vara: vall,
dike eller plank som är tätt i nedkant. Detta bedöms för stora delar av sträckan uppfyllas av befintlig
perrong.
› Utrymning bort från farligt godsled (Värmlandsbanan) ska vara möjlig.
› Entréer för första radens bebyggelse ska vändas bort från Värmlandsbanan. Sekundära entréer
mot järnvägen tillåts dock för resandefunktioner, så som stationshus etc.
Samtliga åtgärder har lagts in som planbestämmelser i planförslaget.
Analysen visar också att en minskad exploateringsgrad (20 %) och ett ökat avstånd mellan järnvägen och föreslagen bebyggelse på södra sidan (ökning av minsta avstånd från 12 till 20 meter) ger
en relativt liten minskning av den sammantagna samhällsrisken. Detta beror på att riskbidraget från
befintlig bebyggelse har så stor inverkan.
Oavsett vad som byggs kring stationsområdet kommer samhällsrisken för hela området inklusive
kringliggande befintlig bebyggelse inte hamna under den risknivå som befintlig bebyggelse i dagsläget bidrar med då denna redan i dagsläget bidrar med en mycket hög risknivå.
Sammanfattningsvis så bidrar inte planförslaget till att risksituationen försämras i området. Bebyggelse med liknande användning och avstånd från Värmlandsbanan som studerats för ny detaljplan
medges i dagsläget med gällande detaljplan.
Detaljplanens utformning bidrar till en bättre framkomlighet för räddningstjänsten till spårområdets
södra och norra sida vid en olycka. Fler och förbättrade passager över och under spår innebär flera
alternativa möjliga utrymningsvägar för allmänheten som vistas inom resecentrumet vid en olycka.
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Den nya föreslagna bebyggelsen innebär därtill att bostäder som idag utgör första radens bebyggelse mot spår efter planens genomförande utgör andra radens bebyggelse mot spår vilket innebär
en lägre risknivå för denna bebyggelse.
Alternativ utformning och lokalisering

Gällande detaljplan innehåller ingen bebyggelse utmed järnvägsområdets norra sida (utöver ”i den
omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt”), varför samhällsrisken för befintlig bebyggelse
bedöms vara densamma som den nu gjorda riskanalysen kommit fram till. Någon ”skyddande”
bebyggelse i en ny ”första rad” finns inte i planen.
Planen innehåller på samma sätt som huvudalternativet bebyggelse inom godsmagasinsområdet söder om järnvägen, dock i något mindre omfattning är i huvudalternativet. I gällande detaljplan tillåts
även bostäder inom ett par mindre områden söder om järnvägen (av vilka det västra redan har tagits
i anspråk). Enligt riskanalysens slutsats att minskad exploateringsgrad har mycket liten inverkan på
den samlade risknivån bedöms den lägre exploateringsgraden i gällande plan innebära obetydlig
påverkan på risknivån.
Gällande plan innehåller liksom huvudalternativet krav på perrong eller annat urspårningsskydd
mot omgivande bebyggelse. Det finns inget uttalat krav på skydd mot utrinnande vätska från spårområdet.
Även i gällande plan ökas och förbättras passagemöjligheterna över/under järnvägen varför utrymningsmöjligheterna vid en olycka förbättras i förhållande till dagens utformning. Med tanke på olika
farliga ämnens spridningsmönster (rinnande vätska, tung gas eller flyktig gas etc) är det en fördel
med huvudalternativet att det finns både tunnel under och bro över järnvägsområdet.
Nollalternativ

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

Planförslaget förutsätter att genomfartstrafik kan avledas från Hamngatan till andra gator i staden.
Trafikberäkningar visar att merparten av trafiken kommer välja alternativ väg via Viken. WSP Akustik har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en trafikbullerutredning för Karlstad C. Syftet är att
utreda hur de planerade trafikåtgärderna för att genomföra ett nytt resecentrum i Karlstad påverkar
befintlig och planerad bebyggelse kring Hamngatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Tullhusgatan
och Packhusgatan med avseende på trafikbuller.
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Principlösning för genomfartstrafik efter planförslagets genomförande.

Ekvivalenta ljudnivåer skiljer sig med upp till 5 dBA mellan nuläget och den nya utformningen.
Längs Hamngatan minskar bullernivåerna med ca 5 dBA, medan buller ökar med ca 2 dBA längs
Jungmansgatan. Maximala ljudnivåer skiljer sig med någon decibel mellan nuläget och den nya
utformningen på grund av förändrade hastigheter på Hamngatan. Utredningen visar att bygget av
resecentrum och omledningen av trafiken kommer att leda till måttligt förändrade bullernivåer. Den
totala bullersituationen bedöms för de undersökta bostäderna bli något bättre i den nya utformningen.
Gränsen för hur stor skillnaden i ljudnivå behöver vara för att man ska uppfatta den ligger vid ca
2-3 dBA, varför den ökade bullernivån vid Jungmansgatan inte torde leda till någon upplevd förändring beroende på enbart ljudnivå. Däremot kommer förändringen sannolikt att upplevas genom att
man observerar att det är mer trafik på gatan.
Efter att bullerutredningen genomfördes har trafiken utretts ytterligare. Karlstads trafiksystemet har
simulerats med samtliga kända stadsbyggnadsprojekt och trafikåtgärder som indata. Trafikmängden
har också räknats upp med hänsyn till befolkningsprognosen och prognostiserad trafikökning fram
till år 2040. Dessa nya trafikflöden har jämförts med de trafiknivåer som bullerberäknats.
I de flesta mätpunkter är 2040-flödena jämförbara med de som bullerutredningen utgått ifrån (ca
+/- 1500 fordon/dygn). Kring korsningen Sjömansgatan – Packhusallén- Tullhusgatan förväntas
något högre flöden ( ca +3000 fordon/dygn) än vad som beräknades av WSP 2018. Denna trafikökning beror till stor del på en stadsutveckling som sker inom Tullholmen. Som undelag till de-
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taljplanen för kvarteret Skepparen har en kompletterande bullerutredning gjorts (Akustikverkstan,
2020-05-27) med ”worst case scenario-trafikflöden” som ligger över betydligt högre än kommunens
nuvarande prognos för år 2040. Bullerutedningen för Skepparen visar att nuvarande riktlinjer för
buller kan innehållas för planerade bostäder, även med de högre trafikflödena (wort case).
Även på Drottninggatans västra del visar 2040-simuleringen på högre flöden än vad som bullerberäknats 2018. Detta bör studeras vidare i samband med planläggning av kvarteret Älgen, om
bostäder är aktuellt. Då andelen tung trafik minskar med anledning av flytt av bussstationen och då
hastigheten kan hållas låg på sträckan bör ändå en acceptabel ljudnivå kunna åstadkommas.
Alternativ utformning och lokalisering

Ett genomförande av gällande detaljplan innebär inte nödvändigtvis förändring biltrafiken jämfört
med idag och i sådant fall heller ingen förändring av bullersituationen kan förväntas. Att minska
genomfartstrafiken på Hamngatan finns dock utpekad som åtgärd i trafikplanen varför en viss omfördelning av trafiken skulle vara trolig, men troligtvis i en mindre omfattning.
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att inga åtgärder för att minska biltrafiken eller trafikbullret i på Hamngatan
görs. Genomfartstrafiken genom centrum skulle troligtvis fortsätta att öka, främst på Hamngatan,
och därmed också trafikbullret. Den färdmedelsförflyttning från bil till kollektivtrafik som satsningar på ett resecentrum förväntas innebära uteblir också.
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Ekvivalent bullernivå vid beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik kring Karlstad C, 1,5 m över mark. Nuläge.

Ekvivalent bullernivå vid beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik kring Karlstad C, 1,5 m över mark, efter
ombyggnation av Karlstad C och Hamngatan.
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Påverkan på luftkvalitén
Huvudalternativet

Planförslaget förutsätter att genomfartstrafik kan avledas från Hamngatan till andra gator i staden.
Trafikberäkningar visar att merparten av trafiken kommer välja alternativ väg via Viken.
Karlstads kommun har utfört luftsimuleringar för Karlstad C och Viken. Syftet var att utreda hur de
planerade trafikåtgärderna för att genomföra ett nytt resecentrum i Karlstad påverkar luftkvalitén
kring Hamngatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Tullhusgatan och Packhusgatan. Luftsimuleringen
utgår ifrån beräknade trafikflöden från tidigare den nämnda trafikutredningen från 2018. Vid jämförelse mellan beräknade trafikflöden från 2018 och nu aktuella flöden (2020) konstaterar Karlstads
kommun att skillnaderna är för små för att vara av betydelse för luftkvalitén. (Se jämförelsen på
karta på sid. 16.) Simuleringarna har därför inte uppdaterats utifrån senaste genomförda trafiksimuleringen.
Utredningen visar att genomförandet av Resecentrum med omledning av trafiken kommer att leda
till en måttligt förändrad luftkvalitet i Karlstads centrala delar. Den genomfartstrafik som förflyttas från Hamngatan till Viken (Jungmansgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan/Packhusgatan) innebär
en viss försämring av luftkvalitén på dessa gator. Tack vare en mer öppen bebyggelsestruktur där
gatorna kantas av öppna rum såsom Mariebergsviken, Wennbergsparken och Stadsparken förblir
luftkvalitén relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft riskerar inte att överskridas i någon punkt.
För att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030 bör åtgärder göras för Packhusgatan, där 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.
Varken årsmedelvärdet eller timmedelvärdet för miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030 för NO2
bedöms inte överskridas i någon punkt efter planens genomförande.
Luftsimuleringen visar att luftkvaliteten vid Hamngatan förbättras betydligt. Nuvarande årsmedelvärde 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.
Planens genomförande bedöms ha ingen eller en måttligt positiv påverkan på luftkvalitén i Tingvallastaden och Viken.
I tabellen på nästa sida redovisas de beräknade värdena för respektive gata samt i jämförelse med
gällande miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen för frisk luft 2030.
Alternativ utformning och lokalisering

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

Planområdet innefattar Hamngatan vilken idag är den gata med sämst luftkvalitet i kommunen.
Nuvarande värden innebär inte att miljökvalitetsnormer för luft överskrids men åtgärder krävs för
att klara miljökvalitetsmålet för frisk luft 2030. Nollalternativet innebär att inga åtgärder för att
minska biltrafiken på Hamngatan görs. Den färdmedelsförflyttning från bil till kollektivtrafik som
satsningar på ett resecentrum förväntas innebära uteblir också.
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Packhusgatan Sjömansgatan Tullhusgatan Hamngatan Klaraborgsviadukten Jungmansgatan MKN Mål
2030
14,8
8,4
12,4
16,7
12,9
10,0
40
15

Dagens
årsmedelvärde
PM10,
Framtida
16,4
10,9
15,5
11,2
14,8
årsmedelvärde
PM10,
Framtida
31,7
18,9
29,5
19,4
28,0
dygnsmedelvärde
PM10,
16,2
Dagens
9,7
14,2
24,5
16,4
årsmedelvärde
NO2,
18,9
Framtida
14,1
18,7
18,1
17,9
årsmedelvärde
NO2
34,2
Framtida
25,6
33,3
34,4
33,8
dygnsmedelvärde
NO2
56,6
Framtida
38,6
52,8
57,6
55,5
timmedelvärde
NO2
Alla värden anges i µg/m3. Röd text = miljökvalitetsmålet för frisk luft beräknas överskridas.
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Påverkan på MKN för vatten
Berörda vattenförekomster

Detaljplanens recipienter för dagvatten är idag Mariebergsviken (MS_CD: WA46778329) och Inre
Hamn (inte registrerad som vattenförekomst).
För att förbättra avvattningen vid regn för både resecentrum och södra delen av Tingvallastaden
pågår ett arbete med uppdimensionering av befintligt dagvattensystem med större ledningsdimensioner och nya ledningar. Bland annat planeras för att anlägga två nya dagvattenledningar under
stationsområdet, från Hamngatan till Inre hamn respektive Mariebergsviken. För att på ett mer
effektivt sätt avleda regnvatten från Klaraborgsviadukten anläggs även en ny pump som pumpar
vattnet till Klarälven (Västra Älvgrenen och Skoghallsådran MS_CD: WA31289337). Det nya dagvattensystemet innebär en viss omfördelning gällande tillflödet till de olika recipienterna. Omfördelningen redovisas i kartorna nedan.


Mariebergsviken, ca 2250 m gata
Inre hamn, ca 500 m gata

Dagvattenrecipient före ombyggnation.
Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-06-16
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Mariebergsviken, ca 1550 m gata
Inre hamn, ca 1000 m gata
Klarälven ca 200 m gata
Dagvatten avleds mot svackdike/växtbädd med sedimenation

Dagvattenrecipient efter ombyggnation.
Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-06-16
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Mariebergsviken (MS_CD: WA46778329) är registrerat som en ytvattenförekomst i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Mariebergsviken ingår även i områden som omfattas av badvattendirektivet, fiskvattendirektivet och Nedre Klarälvens fiskevårdsområde.
Mariebergsvikens ekologisk status bedöms som måttlig baserat på en bedömning av fisk, vilket
beror framförallt på vandringshinder i anslutande vattenförekomster. I bedömningen av ekologisk
status vägs det även in att kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd är otillfredsställande och näringsämnen bedöms vara måttligt.
Den fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen är klassat som måttlig eftersom vattenförekomsten bedöms ha en betydande påverkan från dagvatten p.g.a. urban markanvändning inom
avrinningsområde. Det saknas dock mätvärden för att bekräfta detta.
Andra ämnen som ofta förekommer i höga halter i dagvatten och som kan påverka en vattenförekomst är PAH’er och metaller (t.ex. koppar, zink, bly och kadmium). Koppar och zink är listade
som särskilda förorenande ämnen i vattenförekomsten men det saknas mätvärden för att klassa de.
Kemisk status bedöms som uppnår ej god baserat på halter av kvicksilver och bromerad difenyleter
som överskrider gränsvärden i nästan alla vattenförekomster i Sverige. Utöver dessa två prioriterade
ämnen listas bara benso(a)pyrene (en typ av PAH). Även för denna parameter saknas mätvärden.
Tidigare genomförd vattenprovtagning tyder på att halter av näringsämnen och metaller är låga i
vattnet vilekt bekräftar i en StormTac-rapport. Troligen överskrids inte gränsvärden för årsmedelvärdena i Mariebergsviken. Det finns dock en viss osäkerhet i denna bedömning då vattenprovtagningen genomfördes bara en gång i mitten av Mariebergsviken. Flera provtagningar vid olika
tidpunkter skulle troligtvis ge samma resultat. Det finns dock en viss risk att t.ex. gränsvärdet för
maximal tillåten koncentration överskrids i närheten av utsläppspunkter.
Sedimentprovter visade att gränsvärdena för MMR och KM överskrids vid några provtagningspunkter. Vid en provpunkt överskreds halten tributyltennföreningar gränsvärdet för kemisk ytvat-
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tenstatus för sediment. De flesta provtagningspunkterna hade lägre halter av föroreningar i sediment. Det är möjligt att de ställen där föroreningshalter i sediment överskrids beror på utsläpp av
dagvatten samt lokala strömmar och sedimentering av partiklar.
Klarälven – Västra Älvgrenen och Skoghallsådran (MS_CD: WA31289337) har måttlig ekologisk status och kemisk status bedöms vara uppnår ej god. Utslagsgivande för ekologisk status är fisk
som har måttlig status, vilket beror på att kraftverk i anslutande vattenförekomster hindrar vandring
av fisk. Det är även anledningen att kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag har dålig status. De
två andra hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd, har
otillfredsställande status.
Näringsämnen bedöms vara måttlig p.g.a. betydande påverkan från urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp. Det finns många parametrar listade som särskilda förorenande ämnen
samt prioriterade ämnen. Alla är ej klassade. Kemisk status bedöms som uppnår ej god p.g.a. att extrapolering av resultat för kvicksilver och bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip,
alla vattendrag i Sverige.
Inre hamn är inte en vattenförekomst enligt VISS. Inre Hamn är kopplat till vattenförekomsten
Vänern – Hammarösjön (MS_CD: WA63296442).
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Huvudförslaget

Detaljplanen innebär indirekt trafikförändringar inom och kring planområdet, vilket även medför
förändringar i föroreningsgraden i trafikdagvattnet från respektive gata. Trafiken kommer att minska på Hamngatan och öka på den s.k. Vikenförbindelsen (Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan). Den totala trafikmängden i området förväntas bli ungefär densamma
eller något lägre. Kommunens strategi är att rena dagvatten från alla vägar och gator vid trafikmängder högre än 10 000 fordon/dygn. Trafikmängden på Sjömansgatan och Jungmansgatan kommer
efter genomförandet av resecentrum och ombyggnationen av Hamngatan att överstiga 10 000
fordon/dygn. Dessa gator planeras därför byggas om för att kapacitetsförsärkas. I samband med
ombyggnationen planeras även dagvattenlösningar i form av växtbäddar anläggas utmed gatorna så
att gatuvatten får rinna igenom dessa innan vattnet avleds till recipient.
Det nya dagvattensystemet innebär en omfördelning av dagvattenflödet till de tre recipienterna och
trafikomfördelningen innebär förändrade föroreningshalter. Konsekvenser för föroreningsbelastningen på grund av ovan nämnda förändringar sammanfattas per recipient nedan. Fokuset ligger på
effekterna för Mariebergsviken, eftersom den berörs direkt av planområdet och är en vattenförekomst. En översiktlig bedömning presenteras för Inre Hamn, som inte är vattenförekomst, samt för
Klarälven – Västra Älvgrenen, som berörs indirekt av åtgärder som genomförs utanför planområdet.
Mariebergviken
Sammanfattningsvis förväntas föroreningsbelastningen:
• Minska från planområdet, huvudsakligen p.g.a. minskad trafik på Hamngatan i planområdet
• Öka p.g.a. ökad trafik på Sjömansgatan och Jungmansgatan
• Minska p.g.a. reningslösningar som anläggs längs med Sjömansgatan och Jungmansgatan.
Den sammanlagda effekten av genomförandet av detaljplan samt ombyggnation av Sjömansgatan
och Jungmansgatan är en minskning i föroreningsbelastningen till Mariebergsviken.
Utöver dessa effekter ovan kommer föroreningsbelastningen till Mariebergsviken minska ytterligare
p.g.a. att:
• Dagvatten från gatorna Tullhusgatan och Packhusallén leds om till Inre Hamn (500 m gata)
• Dagvatten från Klaraborgsgatan leds om till Klarälven – Västra Älvgrenen (200 m gata).
Idag saknas de mätvärden som behövs för att med säkerhet kunna bedöma många av Mariebergsvikens parametrar, inklusive parametrar som direkt påverkas av dagvatten: näringsämnen, särskilda
förorenande ämnen (koppar och zink) samt prioriterade ämnen (bromerad difenyleter, kvicksilver
och PAH:n benso(a)pyren).
Vattenprovtagning från Mariebergsviken och StormTac beräkningar för Mariebergsvikens avrinningsområde tyder på att Mariebergsviken tål ytterligare belastning av bl.a. näringsämnen (fosfor
och kväve) samt zink. Flera andra ämnen ligger under gränsvärdena för recipienten. StormTacrapporten pekar på att det finns ett reningsbehov för koppar, benso(a)pyren samt tributyltennföreningar (TBT). Denna slutsats är dock baserad på beräknade halter och inte uppmätta halter.
Sedimentprover visar att halter i sediment nära dagvattenutlopp överstiger MRR och KM. Det är
dock okänt om detta bara härstammar från dagvatten från urbana områden eller om det kan ha funnits andra källor uppströms tidigare som kan ha bidragit till detta.
Utifrån de ovan nämnda studier är det troligt att halter av föroreningar inte överskrider gränsvärdena för årsmedelvärden i vatten på grund av dagvattenutsläpp i Mariebergsviken. De relativt stillastående förhållanden i norra delen som gynnar sedimenteringsprocesser, relativt opåverkad mark i de
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sydvästliga delarna (Mariebergsskogen samt våtmarkerna/strandängarna) samt ett utbyte av vatten
med Suttersälven i den sydostliga delen troligen bidrar till detta.
Därför bedöms det att utsläpp av dagvatten efter ombyggnation inte riskera påverka årsmedelvärden i Mariebergsviken så att näringsämnen, särskilda förorenande ämnen eller prioriterade ämnen
överskrider gränsvärdena för årsmedelsvärden. Det finns en viss osäkerhet i denna bedömning vad
gäller koppar samt benso(a)pyren, som har beräknats ligga något över gränsvärdena enligt StormTac rapporten (2020). (Tributyltennföreningar har också beräknats ligga över gränsvärdet dock
beror troligen på andra källor än dagvatten). Det är dock inte orimligt att tro att de faktiska halterna
är lägre. Flera vattenprovtagningar skulle behövas för att bekräfta detta.
Det finns dock en viss risk att utsläpp av dagvatten leder till en lokal påverkan på halter i vatten
samt sediment kring utsläppspunkten. Det är svårt att avgöra hur detta eventuellt kan påverka t.ex.
bottenfauna då prover ska vara representativt för hela vattenförekomsten och inte bara baseras på
platser kring utsläppspunkten.
I brist på flera provtagningar av halter av föroreningar i vattnet och sediment samt okänd status
för bedömningarna av parametrar i VISS föreslås att Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp till känsliga recipienter (1M )ska följas. Dessa riktvärden är framtagna för föroreningar i
dagvatten i Stockholms län men används då lokala gränsvärden saknas. Riktvärdet bedöms applicerbart då Mariebergsviken i VISS anges ha en betydande påverkan från dagvatten. Grunden för
detta förslag är att det minskar risken att gränsvärdena för maximal tillåten koncentration i ytvatten
överskrids samt höga föroreningshalter i sediment som kan påverka biologiska parametrar på sikt
(t.ex. bottenfauna).
Inre Hamn (kopplat till vattenförekomsten Vänern – Hammarösjön)
Sammanfattningsvis förväntas föroreningsbelastningen:
• Minska från planområdet, huvudsakligen p.g.a. minskad trafik på Hamngatan i planområdet
• Öka p.g.a. på grund av tillkommande trafikytor (ca 500 m), huvudsakligen Tullhusgatan samt
Packhusgatan.
Trafikflödet på Tullhusgatan förväntas öka bara marginellt och Packhusgatan förses med dagvattenreningslösningar.
Sammanlagt bedöms det att det blir en liten ökning i belastning som släpps ut till Inre Hamn.
Troligen påverkas dock inte halterna nämnvärt mot de beräknade efter exploateringen. Halterna i
dagvattenutsläppet till Inre Hamn jämförs här mot Riktvärdesgruppens lägre riktvärden ”2M” eftersom Inre Hamn inte är en vattenförekomst och bara värden för olja överstiger riktvärden för 2M.
Det föreslås därför att installation av en oljeavskiljare övervägs vid utsläppspunkten till Inre Hamn.
Utsläppet bedöms inte riskera påverka vattenförekomsten Vänern – Hammarösjön, som är kopplat
till Inre Hamn.
Klarälven - Västra Älvgrenen
Sammanfattningsvis förväntas föroreningsbelastningen:
• Öka på grund av den tillkommande trafikytan Klaraborgsgatan (200 m).
• Öka p.g.a. ökad trafik på Klaraborgsgatan.
Klarälven har idag okänd status vad gäller många parametrar associerade med dagvattenpåverkan.
Med tanke på utspädningseffekten i Klarälven samt det relativt stora lokal avrinningsområdet för
vattenförekomsten är effekten av en tillkommande 200 m trafikyta troligen försumbar. Eftersom
avrinningsområdet avgränsas måste kostnadsnyttoeffekten beaktas. Troligen skulle en sådan åtgärd
ha större effekt på andra ställen.
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Föreslagna reningslösningar inom planområdet
Föroreningshalter i dagvatten från planområdet samt Sjömansgatan och Jungmansgatan efter
ombyggnation (med växtbäddar/makadamdiken) som leds till Mariebergsviken har jämförts mot
Riktvärdesgruppens riktvärden 1M. Jämförelsen visar att vissa halter i dagvatten från planområdet,
Sjömansgatan och Jungmansgatan till Mariebergsviken överskrids (koppar, kvicksilver, suspenderade ämnen, olja och benso(a)pyren). På grund av detta, föreslås det att dagvatten som leds till
Mariebergsviken från Hamngatan inom planområdet renas för att minska halterna av föroreningar i
dagvatten så att de ligger under dessa riktvärden. Exempel på möljiga reningslösningar med brunnsfilter, oljeavskiljare eller kolmakadam i luftigt förstärkningslager. Detaljplanen möjliggör för samliga
av dessa lösningar. Om en nerströms reningslösning övervägs, bör det övervägas om den kan anläggas utanför planområdet för större effekt.
Den lösnings som av kommunen bedömts tekniskt genomförbar till en rimlig kostnad är i första
hand en kolfilterlösning. Detta innebär att dagvatten från Hamngatan leds till ett bärlager bestående
av kolmakadam under planerad gång- och cykelbana. Föroreningar avskiljs i skelettjordar vilket kan
jämföras med ett makadamdike. Reningseffekten ökar om dagvattnet först infiltrerar genom en
växtbädd. Växtbäddar föreslås därför anläggas vid inloppen till bärlagret. För att få optimal rening
är det viktigt att vatten från all gatumark leds till inloppen. Det är främst det första regnent som
faller som har ett reningsbehov. Att stora mängder fördröjs ger inte en ökad effekt. Lösningen kan
därför utformas med bräddningsavlopp som tar större flöden.
Förutsatt att allt dagvatten från Hamngatan, med Mariebergsviken som recipient, renas bedöms
angivna gränsvärden för dagvattenutsläpp kunna klaras. Huvudförslaget bedöms därmed ha goda
förutsättningar för att bidra till uppnåendet av MKN vatten till 2027.
Alternativ utformning och lokalisering

Ett genomförande av gällande detaljplan innebär ingen större förändring av biltrafiken jämfört med
idag. Men då kommunens målsättning enligt Trafikplanen är att minska biltrafiken på Hamngatan
och i centrum skulle troligtvis en viss omfördeling av trafiken göras oavsett detaljplanen, dock
inte av samma omfattning. Hamngatan skulle troligen fortsatt ha flöden över 10 000 fordon. Om
reningsåtgärder skulle göras på Hamngatan är osäker.
Ombyggnation av Vikenförbindelsen kvarvarande etapper skulle troligen ej byggas och därmed inte
heller planerade växtbäddar på Jungmansgatan och Sjömansgatan
Ombyggnation av dagvattensystemet görs oavsett detaljplanen.
Genomförandet av gällande detaljplan skulle troligen innebära något högre föroreningshalter i Mariebergsviken än huvudalterantivet.
Nollalternativ

Påverkn på MKN för vatten bedöms vara densamma för nollalternativet som genomförandet av
gällande plan. Ombyggnation av dagvattensystemet görs oavsett detaljplanen. En viss omfördelning
av trafik från Hamngatan är trolig med anledning av Trafikplanens åtgärdesförslag. Anläggandet av
växtbäddar för rening av dagvatten är osäkert.
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Påverkan på kulturmiljön
Huvudalternativet

Skydd av värdefulla byggnader
Stationshuset och dess närområde är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen,
vilket det i planförslaget finns en upplysning om på plankartan. Stationshuset är i planförslaget
försett med rivningsförbud.
Den sammanlänkande byggnaden mellan Stationshuset och den planerade nya byggnaden väster
om Stationshuset kräver att hål tas upp i Stationsbyggnadens västra gavel. Detta har bedömts kunna
genomföras utan att påtagligt skada byggnaden. Skälet till att detta bedöms motiverat är länkbyggnaden innebär att Stationshuset fortsatt kan användas för resandefunktioner och möta dagens och
framtidens behov av resenärservice. För att uppföra länkbyggnaden kommer tillstånd från Länsstyrelsen att krävas då denna ligger inom byggnadsminnesområdet. Detaljplanen reglerar att länkbyggnadens fasader i huvudsak ska utgöras av glas för att ge ett lätt och transparant uttryck som underordnar sig Stationshuset. Länkbyggnadens höjd begränsas så att Stationshusets takfotshöjd inte
överskrids av samma anledning. Ytterligare krav på utformning och utförande kan ställas i samband
med tillståndsansökan.
Stinsbostaden är i planförslaget reglerad med rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Beteckningarna har, jämfört med gällande plan, uppdaterats utifrån aktuella riktlinjer från Boverket, vilket i viss
mån stärker byggnadernas skydd utifrån plan- och bygglagen.
Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser i fråga om skydd av de kulturhistoriskt värdefulla
byggnader som är belägna inom planområdet.
Stationens befintliga perrongtak
Befintligt perrongtak som är placerat i direkt anslutning till Stattionshuset omfattas av byggnadsminnet och är därmed skyddat från förvanskning.
Befintliga perrongtak öster respektive väster om Stationsbyggnaden har ett visst miljöskapande
värden men har inget högre kulturhistoriskt värde och omfattas inte av skydd mot rivning eller
förändring.
Planerade nya spårlägen och utformning av Resecentrum i övrigt innebär att perrongtaken öster
och väster om Stationshuset inte kan finnas kvar i befintligt läge. Taken hamnar fel i förhållande till
spårens och tåglägenas nya placering. Detaljplanen avser inte skydda perrongtaken. Taken är möjliga
att flytta till nytt läge eller tas bort och ersättas med nya i nytt läge.
Förslaget innebär ingen förändring ifråga om perrongtakens skyddsstatus men bedöms medföra
negativa konsekvenser genom att ett fortsatt bevarande av perrongtaken försvåras.
Att ersätta perrongtaken med nya väderskydd innebär dock möjlighet att åstadkomma en högre
komfortnivå för resenärerna och en sammanhållen gestaltning av reserummet.
Kulturmiljömässiga sammanhang inom planområdet
Längsmed Hamngatan anges byggrätter för tre större byggnadsvolymer som kommer att skapa
nya sammanhang i stationsmiljön. Två av dessa flankerar stationsbyggnaden i öster och väster och
kommer att uppfattas i ett direkt samband med Stationsbyggnaden. Mellan byggnaden i väster och
Stationsbyggnaden möjliggör planen för en sammanlänkande byggnadsdel. Tillkommande byggnaders höjd, placering och utformning har i planarbetet studerats i syfte att de nya byggnaderna ska
anpassas till Stationshuset utan konkurrera med eller i för hög grad dominera över detta. Utform-
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ningsbestämmelser har formulerats som ställer krav på att gestaltningen av dessa byggnader ska
samspela med omgivningen och Stationshuset.
Väster om Stationshuset finns idag ett kulturmiljömässigt sammanhang bildat av Stationshuset,
Stinsbostaden och det äldre perrongtak som sträcker sig mellan dessa byggnader. Den tillkommande byggrätten mellan Stationshuset och Stinsbostaden kommer att bryta de visuella sambanden
mellan dessa element och eventuellt även påverka förutsättningarna för perrongtakets fortsatta
bevarande. Den västra byggnaden tillsammans med den sammanlänkande byggnadsdelen möjliggör
dock för ett fortsatt användande av Stationshuset som dess ursprungliga funktion (resenärsservice
och vänthall).
På godsmagasinstomten sydost om spårområdet anges, liksom i gällande detaljplan, nya byggrätter
för kontors- och centrumändamål, vilka ännu inte har genomförts. Ett genomförande resulterar i
att en av stationens historiskt viktiga funktioner, nämligen godshanteringen, blir oläsbar i området.
Förslaget bedöms medföra negativa konsekvenser för stationsmiljöns kulturhistoriska sammanhang
väster om stationsbyggnaden. De nya sammanhang som skapas i området som helhet kan samtidigt
ur ett stadsbildsmässigt perspektiv medföra positiva konsekvenser för gatubilden och upplevelsen
av Stationshuset. I fråga om förutsättningarna för godshanteringsfunktionens läsbarhet medför
förslaget inga konsekvenser jämfört med gällande detaljplan.
Påverkan utanför planområdet
Två kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla byggnader i kvarteret Strålen omedelbart söder
om planområdet kommer rakt norrifrån att skymmas av tillkommande byggnadsvolymer. Samtidigt
ändras markanvändningen närmast kvarteret, från trafikområde för järnväg till allmän gata. Detta
skapar förutsättningar för en attraktivare miljö i närområdet kring kvarteret.
Byggnadshöjderna för nya byggrätter på godsmagasinstomten är i planförslaget högre än i gällande
plan vilket medför en något större påverkan i det sydöstra närområdet där flera kulturhistoriskt
och miljömässigt värdefulla element är belägna (Stadsträdgården, Orangeriet, Expositionshuset
Löfbergsskrapan och Löfbergs huvudkontor). Fördelningen av de tillkommande volymerna har i
planarbetet studerats i syfte att uppnå anpassning i förhållande till omgivningen, och utformningsbestämmelser har formulerats som ställer krav på att gestaltningen av nya byggnader ska samspela
med intilliggande värdefulla byggnader för att skapa en god helhetsverkan i området.
En ny gångbro som ansluter mot Stadsträdgården, tillsammans med en breddning av Vikentunneln
och nya funktioner på Godsmagasinstomten är tänkt att minska järnvägens barriäreffekt och knyta
samman stadens norra och södra delar.
Förslaget bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser genom att tillkommande byggnader
riskerar att dominera över befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader - framförallt riskerar
Löfbergsskrapans funktion som landmärke och symbolbyggnad att minska genom att ytterligare en
hög byggnad kan tillkomma i närområdet. Förslaget bedöms dock medföra positiva konsekvenser
genom att den befintliga bebyggelsen inordnas i ett stadsmässigt sammanhang med bebyggelse av
högre kvalitet än dagens relativt skräpiga godsmagasinsbyggnad, parkeringsytor och återvinningscontainers. Med den nya bebyggelsen inom godsmagasinsområdet och borttagande av parkeringshuset norr om järnvägen skapas visuell kontakt över spårområdet mellan den befintliga bebyggelsen
i Viken och Tingvallastaden, vilket är en positiv konsekvens av planförslaget. Orangeriet, Stadsträdgården och Expositionshuset blir med förslaget synligare i stadsbilden i en trevligare och mer
ordnad omgivning.
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Med den föreslagna bebyggelsen på godsmagasinsområdet får Hamntorget en mer stadsmässig
inramning och ett visuellt stöd mot norr.
Förslaget bidrar därtill till förbättrade kommunikationer över spårområdet, vilket bland annat ger
förutsättningar för att stärka Stadsträdgårdens funktion och attraktionskraft i staden.
Alternativ utformning och lokalisering

Stationshuset och Stinsbostaden är i gällande detaljplan reglerade med rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Beteckningarna innebär dock ett något svagare skydd av byggnadernas värde jämfört
med huvudalternativet utifrån plan- och bygglagen.
Att Stationshuset och dess närområde är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen
framgår inte av gällande plankarta.
Befintliga perrongtak skyddas inte i gällande detaljplan.
De byggrätter som gällande detaljplan medger bedöms i och med dess mer begränsade skala innebära mindre risk för negativ påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utanför planområdet
än huvudalternativet. Dock innebär gällande detaljplan inte att spårområdets barriärverkan minskar
på samma sätt som huvudalternativet.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader på spårområdets södra sida inordnas i en mer stadsmässig
bebyggelse, men den visuella kontakten över spårområdet är inte säkerställd.
I gällande detaljplan får inom stationsområdet ny bebyggelse uppföras i den omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt, förutsatt att det inte innebär att byggnadsminnet förvanskas. Bestämmelsen bedöms innebära ett svagt skydd för stationsområdets kulturhistoriska värden i stort.
Nollalternativ

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

Risker vid översvämning
Huvudalternativet

Karlstad C klassas som samhällsviktig verksamhet och målsättningen är att verksamheten ska fungera oavsett vilka förhållanden som råder. Gällande översvämningsrisk anges i kommunens riktlinjer
att byggnader för samhällsviktiga verksamheter inte ska lokaliseras till områden så att de riskerar
att översvämmas oftare än en gång på mer än 10 000 år (sk. beräknat högsta flöde/nivå, tidigare
benämt dimensionerande flöde/nivå).
Klarälven
Vid ett beräknat högsta flöde i Klarälven bedöms primära funktioner resfunktioner inom Karlstad
C vara möjliga att hålla i drift då språrområdet och Stationshuset ligger ovan vattennivån vid högsta
beräknat flöde i älven. Även planerade nya byggnader lokaliseras till områden ovan denna nivå
(+46,77). Mindre delar av marken inom stationsområdet norra del (mot Hamngatan) ligger under
vattennivån vid ett högsta beräknat flöde i Klarälven. Dessa delar bedöms inte ha centrala funktioner för resandet och skulle relativt enkelt kunna översvämningssäkras vid behov.
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Dock kommer lågpunkter på tillfartvägar till Karlstad C att översvämmas vid höga flöden i älven.
Främst kommer Klaraborgsviadukten och Löfbergsviadukten att vara översvämmade. Åtgärder i
form av kraftigare pumpar planeras i Klaraborgsviadukten. Dock kommer inte viadukten kunna
hållas körbar vid en sådan extrem situation som vid ett 10 000-årsflöde.
Även Hamngatan kommer att översvämmas och ha vattennivåer om upp till ca 70 cm vid ett 10
000-årsflöde. Hamngatan har i detaljplanen bedömts inte rimlig att höja till en nivå över +46,77
med hänsyn till befintlig omgivande bebyggelse. Istället föreslås att den södra sidan av resecentrum
ska nyttjas vid höga nivåer i Klarälven. Tullhusgatan, Trädgårdsgatan och Packhusgatan är farbara
vid höga nivåer i älven, vilket innebär att den södra sidan av resecentrum är möjlig att angöra och
ha i drift. Resefunktionen kan bibehållas vid ett beräknat högsta flöde i älven tack vare den planerade bron och att bussar kan angöra på södra sidan. Vikentunneln kommer inte vara möjlig att
använda.
För Klaraborgsviadukten, Jungmansgatan och Sjömansgatan pågår projektet Vikenförbindelsen där
det bland annat ingår att översvämningssäkra dessa vägar då de utgör inryckningsväg till centralsjukhuset. Åtgärderna på dessa vägar kommer ha en positiv påverkan på framkomlighet till Karlstad C.
Vid extrema nivåer i Klarälven är det troligt att järnvägen inte är farbar pga översvämningskänsliga
sträckor, på andra delar av Värmlandsbanan. Planen ger dock förutsättningar för ersättningsbussar
att trafikera Karlstad C vid sådana extrema nivåer i Klarälven.
Detaljplanen ställer krav på att tillkommande bebyggelse ska anpassas efter högsta beräknade flöde i
Klarälven såtillvida att tekniska installationer under nivån +47.8 (RH 2000) ska klara översvämning.
Planen bedöms i och med tillkommande bro/broar, utformning av ny bebyggelse och möjligheten
att nyttja spårområdets södra sida innebära positiva konsekvenser för möjligheten att hålla en samhällsviktig verksamhet (järnvägstrafiken och andra viktiga kollektivtrafikstråk) i drift vid höga nivåer
i Klarälven.
Vänern
Vänerns påverkan på Resecentrum är mycket begränsad. Vid högsta beräknade nivå i Vänern påverkas angöringsvägarna delvis. Att översvämningssäkra Vikenförbindelsen innebär att tillgängligheten,
till resecentrum vid höga nivåer i såväl Vänern som Klarälven, förbättras betydande.
Skyfall
Kapaciteten i dagvattensystemet för Tingvallastaden är i dagsläget begränsad. Då stora delar av
Tingvallastaden avvattnas söderut och Hamngatan och delar av stationsområdet utgör lågpunkter
översvämmas områdena vid kraftiga regn. Samhällsviktiga verksamheter, som Karlstad C bedöms
vara, bör enligt kommunens riktlinjer klara skyfall med intensitet och varaktighet motsvarande ett
100-årsregn.
Tingvallastadens dagvattensystem kring Hamngatan och nya resecentrum planeras att byggas om
för att klara ett regn med en återkomsttid på 30 år. Dessa åtgärder har även stor effekt vid ett
100-årsregn men måste kompletteras med fördröjningsåtgärder.
För att skydda byggnader utmed Hamngatan och Vikentunneln mot översvämningar i samband
med ett skyfall föreslås regnvattnet styras vidare mot Löfbergsviadukten. Löfbergsviadukten behöver så stängas av för trafik och nyttjas som utjämningsmagasin. Denna händelse kommer statistiskt
sett att inträffa en gång per 30 år. Att dimensionera upp ledningssystemet för dagvatten för ett
100 års regn har inte bedömts som samhällsekonomiskt försvarbart. Trafiken föreslås ledas om till
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Klaraborgsviadukten i andra änden av stationsområdet. Klaraborgsviaduten planeras förses med
pumpar dimensionerade för ett 100-årsregn så att Klaraborgsviadukten är körbar vid ett skyfall (upp
till 100-årsregn). (WSP Samhällsbyggnad, 2018-04-13).
Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan gällande att minska risker kopplade till översvämning
vid skyfall. Planen möjliggör för planerade nya huvudutlopp för dagvatten med bestämmelsen u på
plankartan.
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Alternativ utformning och lokalisering

Hamngatan och del av resecentrumområdet kommer vid beräknat högsta flöde i Klarälven att
översvämmas på samma sätt som för huvudalternativet. Möjligheten att ”flytta över” delar av resandefunktionen till södra sidan är sämre, då gällande detaljplan istället för en ny bro över järnvägsområdet innehåller ytterligare en tunnel. Det innebär att passage omöjliggörs vid översvämning. Planen
medger inte heller att den södra sidan av spåren kan nyttjas för ersättningsbussar på ett ordnat sätt i
likhet med huvudalternativet. Tillgängligheten till Karlstad C och möjligheten att hålla funktionerna
i drift vid höga flöden i Klarälven är därför begränsade i detta alternativ.
Planen ställer inte krav på översvämningssäkring av ny bebyggelse.
Ett genomförande av gällande detaljplan innebär mer begränsade möjligheter att förlägga nya huvudutloppsledningar under spåromårdet jämfört med huvudalternativet.
Nollalternativ

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

Risker med markföroreningar

Inom spårområdet har det bedrivits verksamhet kopplad till järnvägsverksamhet. Det har t.ex. funnits dieselcisterner avsedda för tankning samt oljecisterner för eldningsolja. Norr om spårområdet
har det funnits flera verksamheter som kan ge upphov till markföroreningar, bl.a kemtvättar och
bensinstationer. Söder om spårområdet har det funnits en verkstad/bensinstation vid Vikentunnels
mynning samt Wennbergs mekaniska verkstad.
Inom Karlstad C har ett flertal undersökningar och sammantaget ett relativt stort antal provpunkter och analyser utförts för att utreda den generella föroreningssituationen i mark. Provtagning har
utförts dels generellt på området, dels riktat till potentiella föroreningar och planerade schakter.
Underlaget bedöms därför ge en relativt bra översiktlig bild av föroreningssituationen i jord inom
planområdet.
Analysresultaten vid utförda undersökningar visar att marken generellt innehåller föroreningshalter
undertigende Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).
Området bedöms, baserat på planerad detaljplan, ha en mindre känslig markanvändning.
Det har dock påvisats ställvisa föroreningar överstigande MKM. Detta är:
• Makadam i spårområde
• Svarta massor (förekommer ställvis på området i mindre sikt vid det gamla godsmagasinet)
• Oljeförorening vid f.d. bensinpump
Avseende förorenat makadam är detta avgränsat till djupet ca 0-0,5 m i spårområde.
Avseende svarta massor har dessa endast uppträtt i ett relativt begränsat skikt, om ca 0,5 m inom en
begränsad del av det aktuella planområdet (vid det gamla godsmagasinet). Föroreningen är främst
lokaliserad i den översta metern av markprofilen, i ett fall även ner till 1,5 m.
Både makadam och svarta massor ses som enkelt att åtgärda vid behov, då de okulärt bör kunna
avgränsas och förekommer ytligt. Om dessa massor skulle bli aktuella att åtgärda bedöms schaktsanering vara ett troligt åtgärdsalternativ.
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Avseende oljeföroreningen söder om Vikentunneln, är denna också relativt avgränsad inom detaljplaneområdet. Föroreningsdjupet på denna förorening är djupare, mellan ca 2-3(4) m, vilket gör en
schakt av denna förorening mer komplicerad än en schakt av makadam och svarta massor. Föroreningshalterna i jord är höga och en åtgärd av föroreningen bedöms behöva utföras. Föroreningen
bör åtgärdas innan den tillfälliga grundvattensänkningen utförs för Vikenpassagen, för att inte
mobilisera petroleum norrut.
Genomförda undersökning av grundvatten visar främst på låga halter av analyserade föroreningar,
undantaget olja i det bekräftade oljeförorenade området. Då omfattningen av analyser avseende
främst klorerade alifater och cyanid, men även petroleum, är begränsad i det norra och östra området av detaljplanen kommer dock en utökad provtagning av dessa ämnen att utföras.
Huvudalternativet

Huvudalternativet innebär att nya byggnader med mindre känslig markanvänding föreslås placeras i
det läge där svarta massor påträffats (vid det gamla godsmagasinet). Halterna av PAH:er och i
vissa fall metaller i det svarta skiktet överstiger mindre känslig markanvändning i flera prov. Det
svarta skiktet med ca 0,5 m mäktighet förekommer i den översta metern av markprofilen, i ett fall
även ner till 1,5 m djup. Saneringen bedöms inte vara omfattande varför försäljning av byggrätter
kommer att kunna bära kostnaden för sanering.
Detaljplanen reglerar att startbesked för byggnation inom detta området inte får ges förrän förorenad mark har åtgärdats i enlighet med tillsynsmyndighetens krav och föreslagna åtgärdsmål. Den
ändrade markanväningen och uppförandet av nya byggnader bedöms därmed inte kunna innebära
några hälsorisker med anledning av markföroreningarna.
Huvudalternativet innebär även att förorenad mark inom spårområdet och vid Vikentunnelns södra
mynning planeras åtgärdas. Detta regelras dock inte i detaljplanen då markanvändingen är oförändrad och då inga byggnader föreslås uppföras.
Huvudalternativet innebär markföroreningar åtgärdas. Föroreningshalterna kommer därmed att
minska i planområdet med positiva konsekvenser som följd.
Alternativ utformning och lokalisering

Gällande plan ställer inte krav på att föroreningar ska saneras som ett villkor för bygglov.
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att föroreningarna inte åtgärdas.
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Påverkan på det allmänna biotopskyddet

Genomförandet av detaljplanen innebär att ett flertal träd behöver tas ner. Merparten av träden
bedöms kunna omfattas av det allmänna biotopskyddet för alléer. Alléerna behöver tas ner främst
för att möjliggöra för bussfunktioner längs Hamngatan och Järnvägsgatan. Längs Trädgårdsgatan
behöver en trädrad tas ner för att möjliggöra angöring till den södra sidan av resecentrumet och
långtidsparkering i garage.
Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som
tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Trädraderna inom 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.
För att få ta ner träd som omfattas av allmänna biotopskyddet krävs dispens. Dispens bedöms
kunna vara motiverat i det här fallet då samhällsnyttan för att genomföra ett resecentrum där samtliga kollektivtrafikslag samlas är stor. Även ur risk- och trafiksäkerhetsynpunkt är vissa av träden
nödvändiga att ta ner.
Oavsett om träden omfattas av biotopskydd eller ej har träd i stadmiljön generellt ett värde både
som spridningskorridorer och tillflytsorter för växt- och djurarter, men även för temperaturreglering, luftrening och för stadens attraktivitet och människors trivsel i stort. Det är därför önskvärt
att återplantera träd. I förslaget redovisas ett stort antal nya träd. Dessa nya träd föreslås i ett något
justerat läge längs Hamngatan (utanför det primära reserummet) och längs Trädgårdsgatans norra
sida. Plantering av nya träd regleras inte i planen men kan komma att ingå som kompenationsåtgärder i dispansansökan.
Hela trädbeståndet inom planområdet har inventerats och trädens skick (vitalitet och hållfasthet)
har bedömts av arborist under juni 2018. Av inventeringen framgick att merparten av träden är i
mycket dåligt skick. Flera av träden i Hamngatans västra del och på parkeringen intill Vikengatan är
så kallade riskträd vilka enligt inventeringen bör tas ner inom kort. Merparten av övriga träd har under lång tid haft dåliga levnadsförutsättningar och därför haft en dålig tillväxt och har mycket dåliga
förutsättningar att klara en ombyggnad av gatan och bör tas ner innan ombyggnaden påbörjas.
I och med ombyggnationen och nyplantering av träd finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för nya träd att växa sig stora och överleva de hårda påfrestningar stadsträd utsätts för.
Planens genomförande bedöms på kort sikt ge negativa konsekvenser på de värden som träden
innebär. Med hänsyn till trädens skick och förväntade livslängd innebär planen på lång sikt positiva
konsekvenser.
Någon naturvärdesinventering av träden har inte gjorts med ska göras i samband med dispensansökan.
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Kartan anger trädrader som berörs av dispensansökan för allmänna biotopskyddet för alléer vid genomförandet av
huvudalternativet.
Alternativ utformning och lokalisering

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

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

I detaljplanen föreslås bestämmelser om åtgärder och utformning för att minska samhällsrisken
vid en olycka med farligt gods. Järnvägsområdet ska förses med urspårningsskydd mot omgivande
bebyggelse och avgränsas med fysiska hinder så att vätska inte kan rinna ut från spårområdet. Nya
byggnaders fasader mot spårområdet ska utformas med obrännbart material, icke öppningsbara
fönster och luftintag som placeras högt och vänds bort från järnvägen. Byggnaderna ska också
dimensioneras för att undvika fortskridande ras. Entréer ska vara vända bort från järnvägen.
Planen har anpassats för att kunna bibehålla resefunktioner vid höga flöden i Klarälven genom att
den södra sidan av järnvägen kan nås och utnyttjas för både busstrafik och ersättningstrafik för tåg
när järnvägen är översvämmad. För att skydda byggnader och viktiga funktioner mot översvämning
vid kraftiga regn ökas kapaciteten i avledande dagvattensystem och marken höjdsätts så att vatten
vid extrema skyfall avleds till Löfbergsviadukten.
Detaljplanen har försetts med planbestämmelser som innebär ett starkare skydd av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader än idag. De byggrätter som planen medger har anpassats i skala och placering
i förhållande till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nya byggnader har försetts med utformningsbestämmelse för att samspela med omgivande kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Planens genomförande innebär att trädrader längs Hamngatan, Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan
inte kan finnas kvar. Huvudalternativet innebär att nya trädrader planteras i syfte att skapa både nya
naturvärden och värden för stadsmiljön.
Planens genomförande innebär att trafik omfördelas från Hamngatan till Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan/Packhusgatan. För de gator som efter genomförandet av resecentrum
förväntas ha ett högre trafikflöde än 10 000 fordon/dygn (ÅDT) planeras växtbäddar för rening av
trafikdagvatten. Reningsåtgärder planeras även för dagvatten från Hamngatan, inom planområdet,
med Mariebergsviken som recipient.
Detaljplanen ställer krav på att markföroreningar vid planerad byggrätt ska åtgärdas innan bygglov
ges. Projektet innebär även att markföroreningar åtgärdas inom spårområdet och söder om Vikentunnel. Föroreningshalterna kommer att minska i planområdet.
Planen med dess nuvarande utformning och omfattning bedöms inte kunna innebära en betydande
negativa miljöeffekter ur någon av ovanstående aspekter. Detaljplanen bedöms kunna ha en viss
positiv effekt ur fler aspekter.

Överväganden

I val av utformning av en ny passage över/under spårområdet har brons fördelar vid höga nivåer i
Klarälven och vid skyfall varit en av de avgörande parametrarna för att välja broalternativet.
I val av åtgärd gällande rening av trafikdagvatten har åtgärder på gator över 10 000 fordon per dygn
prioriterats och åtgärder i gatumiljön, så nära källan som möjligt, har valts framför reningsåtgärder
i recipienten. Pga den känsliga recipenten har reningsåtgärder valts att göras även på Hamngatan
även om trafikmängderna inte förväntas överskriva 10 000 fordon per dygn.
Gällande risker kopplade till transporter med farligt gods har bostäder valt bort på grund av den
risknivån.
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