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Detaljplan för Sundsta torg

Planprocessen – utökat planförfarande

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:
Kungörelse: Inför samrådet var kungörelse införd i NWT och VF den
1 augusti 2015. Kungörelsen anslogs även på kommunens anslagstavla.
Samråd: Under samrådsskedet (28 juli-14 september 2015) gavs möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett
så bra beslutsunderlag som möjligt.
Samrådsredogörelse: Inkomna skriftliga synpunkter från samrådsskedet
har sammanställts och redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på ändringar.
Underrättelse och granskning: Efter samrådet var planförslaget tillgängligt för granskning under tiden 25 april-22 maj 2016.
En underrättelse fanns att läsa på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida.
Under granskningstiden gavs myndigheter, sakägare och andra som berörs
av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att ha möjlighet att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska
skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.
Granskningsutlåtande: Inkomna skriftliga synpunkter från granskningen
har sammanställts och redovisas tillsammans med kommunens förslag
med anledning av synpunkterna.
Antagande: Beslutet att anta detaljplanen togs i kommunfullmäktige den
18 maj 2017.
Överklagande: Antagandebeslutet överklagades och prövades av högre
instans.
Laga kraft: Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2019.
Detaljplanen för Sundsta torg hanteras i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900, SFS 2014:900) 5 kap.
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PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning skall redovisa planens syfte samt beskriva planens innebörd
och konsekvenser av dess genomförande. Även planens förutsättningar skall redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan det är plankartan som är
juridiskt bindande.
Planbeskrivningen för Sundsta torg är uppdelad i fyra delar:
• Inledningsdel – beskriver bland annat syftet med planen, planprocessen
och sammanfattar planbeskrivningen.
• Förutsättningar och planförslag– innehåller en beskrivning av nuläget och
de planbestämmelser som finns på plankartan (står med fet stil inom parantes).
• Genomförande – beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har
ingen rättsverkan.
• Konsekvenser av planens genomförande – beskriver konsekvenser och redovisar utfallet av behovsbedömningen.
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
• Gestaltningsprogram
Planförfarande
Planändringen upprättas genom utökat planförfarande enligt senaste version av
PBL (2010:900) 5 kap, eftersom det är av betydande intresse för allmänheten.
Utredningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikbullerutredning – SWECO den 21 oktober 2014 och kompletterad den 31
mars 2016 och den 29 juni 2016
Luftutredning – Ramböll AB den 30 oktober 2014 och kompletterad den 24 november 2015
Geoteknisk undersökning – Grontmij den 5 november 2014
Saneringskontroll rapport fastigheten Svavaren 14 – D Miljö AB den 16 december
2008
Miljöteknisk markundersökning fastigheten Svarvaren 14 – D Miljö AB den 21
december 2009
Miljöteknisk markundersökning fastigheterna Svarvaren 12 och 14 – SWECO den
22 augusti 2012
Miljöteknisk markundersökning del av fastigheterna Norrstrand 1:1 och Sundsta
2:1 – SWECO den 11 november 2013
Miljöteknisk markundersökning del av fastigheten Norrstrand 1:1 – Grontmij den
7 november 2014
Markradonmätning – SWECO den 11 december 2014
Riskbedömning och platsspecifika riktvärden ”Svarvaren 14” – ÅF Infrastructure
AB den 16 februari 2015
Solstudie – Mondo Arkitekter den 31 mars 2016
Dagvattenutredning – SWECO den 23 februari 2015
Föreläggande om avhjälpandeåtgärder avseende oljeförorening på fastigheterna Svarvaren 12
och 14, Miljönämndens beslut daterad 18-03-2016
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Föreläggande enligt miljöbalken med anledning av anmälan om schakt i förorenar område, Norrstrand 1:1,Miljönämndens beslut daterad 31-08-2016

Planens syfte
Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga ny bostadsbebyggelse
inom del av fastigheterna Sundsta 2:1, Norrstrand 1:1och fastigheterna Svarvaren
12 och 14 samt att utforma korsningen Rudsvägen – Ringervägen – Hagaborgsgatan som en ny urban plats i stadsmiljö. Planen möjliggör också parkeringar inom
del av fastigheterna Vargen 4 och 5
Huvuddrag
Planområdet är beläget i kärnpunkten mellan stadsdelarna Sundsta och Norrstrand,
ca 800 meter nordost om Karlstads centrum. Det aktuella området är tidigare planlagt för parkering och bensinstation och det ska nu planläggas för bostad- och centrumändamål. Plangränsen omfattar även korsningen Rudsvägen- Ringervägen Hagaborgsgatan.
Förslaget ger möjlighet till bostadsbebyggelse om 7, 8, 11, 13 och 17 våningar med
möjlighet till handel och verksamheter i bottenplan samt föreslår att korsningen
Rudsvägen-Ringervägen gestaltas som ett urbant stadsrum. Detaljplanen förutsätter
också att den grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden 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 fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Höjdsystem
Planhandlingarna tillämpar höjdsystemet RH2000.
Tidigare dokument så som planprogram för Sundsta, utredningar mm har angivits i
det gamla höjdsystemet RH00 Karlstad. Kommande detaljprojektering av infrastruktur, dagvattenanläggningar mm behöver ta detta i beaktande.
Arbetsgrupp
Trafik- och gatuenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Natur- och parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Mark- och exploateringsenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Plan- och byggavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads räddningstjänst
Medverkade tjänstemän
Detaljplanehandlingarna har framtagits av stadsbyggnadsarkitekt Ossman Sharif,
stadsbyggnadsförvaltningen

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse avseende ”Vänern med öar och strandområden”
enligt 4 kap 2§ (MB), områden där turismens och friluftslivets intressen särskilt
skall beaktas. Gränsen för riksintresset går huvudsakligen i E18:s sträckning. Riksintressen enligt 4 kap utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet. Detta bör sannolikt inte påverka utvecklingen av bebyggelse inom planområdet.
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Planområdet berörs också av ett återinförande av 100 meter strandskydd från närliggande Sundstatjärnet. Detta innebär att strandskyddet inträder automatiskt och
behöver hanteras i planarbetet.
Utanför planområdet på ett avstånd av ca 250 norrut, passerar E18 som är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.
Kulturmiljöområde
Det kulturmiljöområdet som berör planen enligt Karlstads kulturmiljöprogram består av vägsträckning – Rudsvägen. Vägsträckningen löper från gamla stenbron via
det aktuella planområdet och vidare norrut mellan stadsdelarna Sundsta och Norrstrand. Den utpekade kulturmiljön är ett gammalt stråk som visar hur människor
har rört sig till och från Karlstad under lång tid. Stråket-Rudsvägen kantas av lönnar i form av en allé som förstärker vägsträckningens stadsmässighet och status
som huvudstråk.
Naturvårdsprogram
I kommunens naturvårdsprogram från 1995 anges Sundstaparken som en del av ett
sammanhängande grönstråk samt som kvartersmark. Längs stora delar av strandkanten runt Sundstatjärnet finns naturvärden i form av trädplanteringar och strandvegetation.
Biotopskydd
Trädalléerna längs Rudsvägen, Ringervägen och utmed cykelvägen mellan Rudsvägen och Drottning Kristinas väg (8 st. kastanjträd) är biotopskydd enligt Miljöbalken.
Strandskydd
Västra delen av planområdet berörs av strandskyddet från Sundstatjärnet. Sundstatjärnet har aldrig haft strandskydd i och med att hela området omfattats av detaljplan sedan slutet av 1950-talet. Generellt strandskydd om 100 meter inträder automatiskt inom planområdet då gällande stadsplan ersätts av ny detaljplan.
Översiktsplan 12
I kommunens översiktsplan 2012 anges förslag till stadsbyggnadsprinciper för att
säkerställa att Karlstads bebyggelseutveckling lever upp till översiktsplanens planeringsinriktning bl.a.:
• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färdmedel till rätt resa.
• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden.
• I takt med att globalisering av trender och en mer likriktad arkitektur kommer det
att vara allt viktigare att bygga vidare Karlstad med utgångspunkt i dess särart och
speciella karaktärsdrag.
I översiktsplanen framgår också föreslagen utbyggnadsinriktning med förtätning
som ledord i en koncentrisk utveckling av staden. Olika avvägningar behöver göras
mellan förtätning med ny bebyggelse och behovet av transport-, parkerings- och
rekreationsfunktioner. Dessutom förordar Översiktsplanen också att utveckla staden genom att förtäta staden inom ett fyra kilometers cykelavstånd till centrum.
Utifrån de ovan nämnda ledorden och riktningarna bedöms att planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.
Strategisk plan
Den strategiska planen anger övergripande mål för kommunens verksamhet. Till
den strategiska planen kopplas också tre hållbarhetsstrategier; Tillväxtstrategin,
Folkhälsostrategin samt Miljö- och klimatstrategin. Dessa bygger på de tre begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Planförslaget bedöms innebära ett
tillskott av attraktiva bostäder i ett centralt läge.
Planprogram
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2012 att stadsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att upprätta planprogram för en stor del av stadsdelen Sundsta med
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syfte att det ska ligga till grund för kommande detaljplan(er). Programarbetet var
första steget i detaljplanprocessen och angav utgångspunkterna för planläggningen
och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 mars 2013.

Översiktsbild som visar planområdesgräns i förhållande till det godkända planprogrammet

Beslut om planläggning
Den 17 juni 2015 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att ändra del av befintliga detaljplanen för planområdet med syfte att pröva
möjligheten att bygga ny bostadsbebyggelse.
Förtätningsstudie
Planområdet ligger inom det område som omfattas av studien Förtätning inom centrala delar av Karlstad, som godkändes av Stadsbyggnadsnämnden den 14 april
2009. I förtätningsstudien diskuteras förtätning av olika slag inom områden i Karlstads centrala delar.
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”Förtätning innebär att bygga mer inom befintlig struktur. Att ta tillvara obebyggda ytor eller ytor med mindre intensiv användning, att ersätta låga byggnader
med högre, att bygga på befintliga byggnader med en eller flera våningar, att
bygga på mark som inte används” (citat från Förtätningsstudien).
I den förtätningsstudien diskuterades också bl.a. riktlinjer för placering av höga
hus. En slutsats är att höga hus kan vara motiverade för att markera viktiga platser,
eller där de kan förstärka en riktning eller markera en början eller ett slut.
Gällande detaljplan
För planområdet gäller tre olika detaljplaner. För fastigheterna Svarvaren 12 och 14
och den berörda delen av Norrstrand 1:1 gäller detaljplaner för kv. Bokhållaren
m.fl. akt nr 1780K-48-1979 och stadsplan för del av Snickaren och Vakten arkiv nr
6/1981. Den delen av området är i gällande plan benämnd som bensinstation, handel och allmän platsmark för gata, gc-väg och park.
För den berörda delen av fastigheten Sundsta 2:1 gäller stadsplan/detaljplan för del
av Sundsta akt nr 1780K-221/1958 och detaljplan för Idrottshuset 1780K-51-P
97/90. Den berörda delen är i gällande planer benämnt som allmän platsmark i
form av gator, park och plantering.

Gällande detaljplaner med planområdet markerat

Förutsättningar och planförslag
Bakgrund
Möjligheter att bygga nya bostäder i Karlstad behövs för att täcka både existerande
och framtida behov. Området som helhet utgör ett av Karlstads mest attraktiva
stadsrum med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Flera förfrågningar
om att bygga nya byggnader för bl.a. bostadsändamål inom stadsdelen Sundsta har
inkommit till kommunen. Av den anledningen har stadsbyggnadsnämnden studerat
området ur ett mer övergripande perspektiv i ett planprogramarbete som kallas
planprogram för Sundsta. Planprogrammet lade 2013 fast att det aktuella området
skulle förtätas med bostäder med möjlighet för verksamheter i bottenplan samt att
korsningen utvecklas till ett urbant stadsrum där olika trafikslag kan enas. Det godkända planprogrammet utpekade också att det aktuella området kan vara lämplig
plats för placering av högre bebyggelse.
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Plandata
Planområdet omfattar ett ca 2,5 ha stort område, som består av en gammal bensinstationsbyggnad som under senare tid varit restaurang Pasha och Kenneth´s Hamburgeri, parkering, gatumark, cykelväg och parkmark.

Översiktskarta med planområdet inringat

Planområde och angränsande områden
Planändringar omfattar fastigheterna Svarvaren 12, 14, en del av Norrstrand 1:1, en
del av Sundsta 2:1 och en liten del av Vargen 4 och 5. Planområdet begränsas av
fastigheterna Bokhållaren 2, Vargen 4 och 5 och Sundsta bad- och idrottshus i norr,
Sundstatjärnet i väster och fastigheterna Väduren 2 och Snickaren 1 i söder. I öster
avgränsas planen av fastigheterna Snickaren 3 och 12 och Svarvaren 10 och 13.
Markägande
Planområdet består till största del av kommunal mark. Fastigheterna Sundsta 2:1
och del av Norrstrand 1:1 ägs av Karlstads kommun medan fastigheterna Svarvaren
12 och 14 och Vargen 4 och 5 är privatägd mark.
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Planområdet med angränsande fastigheter

Markanvändning
Området är idag planlagt och markanvändning består till största del av naturmark
och parkeringsplatser. En mindre del av planområdet har planlagts för en bensinstation och tidigare använts som bensinstation. I bensinstationsbygganden, som tidigare byggts om till kontor och därefter under en tidsperiod varit restaurang, pågår
idag ingen verksamhet.
Planförslag
Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet är bostäder, dock ej i bottenplan (B1) med inslag av centrumfunktioner (C). Planförslaget förutsätter att bottenplan utmed tillkommande allmän plats ska vara handel (H1) och/eller centrumfunktioner (C). I begreppet centrumändamål (C) ingår alla slag av kontor, service,
restaurang, hantverk, gym och friskvård, frisör och hudvård. Inom västra delen av
planområdet, längs Sundstatjärnet medger planförslaget parkmark (PARK). Detta
är en bekräftelse av markanvändningen i gällande plan vilket gör att denna grönyta
kommer att fortsätta som parkmark i framtiden.

Illustrationskarta som visar förslagen bebyggelse
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Detaljplanen medger också att korsningen Rudsvägen-Hagaborgsgatan-Ringervägen utformas som offentlig plats i form av torgyta (TORG). Torgytan sammanbindas med parkytan och Sundstatjärnet genom en passage på kvartersmark, betecknad (x2) i plankartan. En del av torgyta TORG och gångvägen längs Drottning
Kristinas väg gång (P2) får också byggas under med parkering (P2). För dessa ytor
krävs tredimensionell fastighetsbildning.
Bebyggelse och innehåll
Inom planområdet har funnits en mindre byggnad på fastigheten Svarvaren 14 som
använts av Pasha (Libanesisk restaurang) och Kenneth´s hamburgeri (Sibylla). Med
tanke på att fastigheten ska planläggas för bostäder har i samband med planarbetet
ett rivningslov för byggnaden beviljats.
Utanför planområdet, längs Rudsvägen västra sidan finns bostadsbebyggelse i form
av lamellhus med sparsmakade fasader, typiska för 1940-talets byggande, placerade parallellt med vägen. Framför lamellhusen på den sidan finns förträdgårdar
med gräsytor och buskage. Den östra sidan av Rudsvägen kännetecknas av senare
och högre, mer rationell bebyggelse i flerbostadshus med verksamheter i bottenplan.
Planförslag
Bebyggelsens innehåll är i huvudsak bostäder med verksamheter i bottenplan. Planen tillåter inte bostäder i bottenplan (B1) dels pga. markföroreningar och dels med
tanke på att skapa ett levande och attraktivt stadsrum. Kommersiella verksamheter
föreslås vara i bottenvåningarna och vända sig utåt mot den samlande torgytan som
ersätter den befintliga korsningen Rudsvägen-Hagaborgsgatan-Ringervägen.
Exploateringsgrad
Planförslag
Föreslagen bebyggelse inom området varierar mellan 7 till 17 våningar med möjligheter inom vissa kvarter att räkna indragen takvåning som ytterligare tillskott till
våningsantalet (v1). De nya byggnaderna i västra delen av planområdet föreslås
uppföras med 8, 11, 13 våningar (på bef. parkeringsplats), 7 och 17 våningar på
fastigheterna Svarvaren 12 och 14 och 7 våningar på fastigheten Norrstrand 1:1.
Största exploateringsgrad för tillkommande bebyggelse varierar mellan 2400 –
6500 m2 i BTA (e1). På gårdsdäcken tillåts växthus/uthus på max 5.0 m2 i BTA (per
gårdsdäck) och till en byggnadshöjd av 3,0 meter (e2).
Totalt sett bedöms att planförslaget ger byggrätt till ca 250 lägenheter i olika storlek och upplåtelseform (bostadsrätter och hyresrätter).
Gestaltning och placering
Planförslag
Planområdet omfattar en plats som har alla möjligheter att bli ett levande och urbant stadsrum. Den nya bostadsbebyggelsen ska gestaltas med stor hänsyn till platsens betydelse i stadsmiljön. Byggnadernas framträdande läge i stadsrummet och
vikten av platsen ställer stora krav på en god gestaltning med omsorg om material
och detaljer. Höga arkitektoniska kvalitéer krävs så att nya identiteter kan skapas.
Torgytan medges att omgärdas av en variation av byggnadshöjder som tydliggör
stadsrummet från olika håll. En fondbyggnad i siktlinje i förlängning av Ringervägen är viktig så att platsen förstärks och markeras, speciellt för de som rör sig på
nära håll.
Bottenvåningarna ska innehålla verksamheter vilket gör att bottenvåningarnas takhöjd och golvnivå ska anpassas för dessa ändamål. Bottenvåningarnas transparanta
glasade fasader gör dem till en öppen och inbjudande publik plats där torget visuellt flyter in i byggnaderna. Bottenvåningarna ska öppnas upp med exempelvis butiks och restaurangfasader med egna entréer. Höjden på bottenvåningarnas glasparti
får inte bli för lågt.
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Koppling mellan det planerade torget och parkytan i väster ska vara tydlig och gestaltas på ett sätt som skapar en trygg, attraktiv och trivsam miljö under olika tider
på dygnet dvs. dag- och kvällstid. Kopplingen förutsätts att ske genom en fri passage om minst 5 meters bred (x2). Passagen får delvis överdäckas med gångbro
som binder samman gårdsdäcken. Väderskydd och liknande över passagen får anordnas med en transparent karaktär och lätt konstruktion (v3).

Förebild på transparent och lätt konstruktion väderskydd – Vällingby centrum

Hörn av punkthusen får kraga ut med en frihöjd av minst 4.0 meter över marknivå
för att skapa en trygg- och trivsam miljö för de som rör sig längs stadsrummet (v2).
Byggnaderna längs Hagaborgsgatan respektive Rudsvägens östra sidan ska placeras i linje med angränsande bebyggelse. Detta för att skapa karaktär åt gatumiljön
längs gatan (p1 och p2) i planen.

Vy från torget genom passagen och västerut mot parken

Begränsningar av markens bebyggande
Planförslag
Marken som ligger mellan de nya husen begränsas till att byggas över med planterbart bjälklag dvs. prick- och ringmark. Dessa ytor kommer att fungerar som gårdsbjälklag och användas som utemiljö för tillkommande bostäder. Planförslaget tillåter mindre uthus i form av ex. växthus på gårdsdäcken.
Längs norra byggrätten inom fastigheterna Svarvaren 12 och 14 begränsas marken
med prickmark (byggnad får inte uppföras). Denna yta är tillgänglig för allmän
gång- och cykeltrafik (x1) mellan Rudsvägen och Svarvaregatan.
En remsa av prickmark (ca 10 meter bred) mellan befintlig bostadsbebyggelse i
kvarteret Vargen och allén längs framtida gc-väg sparas. Denna yta får användas
som parkeringsplats för brf. Vargen och Remus.
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Inom området för bostäder ska delar av marken vara tillgänglig för utfart från angränsande fastighet (y) samt för allmänna underjordiska ledningar (u).

Stadsbild
Befintlig stadsbild i denna del av staden är ganska balanserad och domineras av
bostadsbebyggelse i 6-7 våningar längs östra delen av Rudsvägen och lamellhus i 3
våningar längs Rudsvägen västra sidan. Miljön kring Sundstatjärn uppvisar en väl
sammanhållen stadsbild med typiskt funktionalistisk arkitektur.
Planförslag
Den öppna ytan vid korsningen Rudsvägen-Ringervägen-Hagaborgsgatan kommer
att ersättas med ny bostadsbebyggelse. Denna kommer att ha högre volym än
kringliggande byggnader längs Rudsvägen, och i detaljer och karaktär ska de ge ett
nytt ansikte mot föreslagen torgytan.

Stadsbilden från E18- Borgmästarbron

Stadsbilden från Rudsmotet
Planförslaget medger nya punkthus i 7, 8, 11, 13 och 17 våningar, d.v.s. högre än
annan bebyggelse i stadsdelen Sundsta. Kyrktornet är ca 63 meter högt upp till korset på toppen (motsvarar +115,00 Karlstads höjdsystem RH 2000), respektive 60
meter högt om man inte räknar korset (motsvarar +112,00 Karlstads höjdsystem
RH 2000). Högsta byggnaden inom planområdet som är ett 17-våningshus (motsvarar +96,00 Karlstads höjdsystem RH 2000), har inte samma höjd som kyrktornet.
Planförslagets påverkan på stadsbild sett från några platser där de nya höghusen
som förslaget medger bedöms bli synliga. Därför har i samband med planarbetet en
volymstudie (3D visualisering) av punkthusen och deras effekter på stadssiluetten
genomförts. Stadsbildspåverkan har studerats på platser där människor vistas och
där de nya byggnader som planförslaget medger bedöms att bli synliga, alltså genom planförslagets synlighet på långt håll och på nära håll.
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Stadsbilden från Sandbäcksgatan - Scandic Hotell Klarälven
Synlighet på långt håll
Stadssiluett inom stadsdelen Sundsta är idag synlig på långt håll, framför allt från
Rudsmotet och E18. De nya höghusen kommer att sticka upp över stadssiluetten
och synas från olika platser i Karlstad på samma sätt som Kyrktornet, Löfbergsskrapan, höghuset på Tyggårdsviken och vattentornet på Herrhagen. Det går inte
att förutse exakt vilket område husen blir synliga från, eftersom befintliga byggnader och vegetation skymmer på många ställen.
De nya höghusen framför allt det på 17 våningar, som planförslaget medger kommer att sticka upp över stadshorisonten inom Sundsta och bli synliga för den som
färdas på Rudsmotet, E18 och delvis på Sandbäcksgatan. Höghusen dyker också
upp någonstans på E18- Borgmästarbron och på en del av Sandbäcksgatan vid
Scandic hotell. Vid passage över Hagaleden bedöms att vegetationen inom Norrstrand skymmer höghusen. Från andra delar av staden kommer de höga husen helt
eller delvis att skymmas av annan bebyggelse.
Den lägre bebyggelse (8, 11 och 13 våningar) som medges inom planområdet kommer delvis att skymmas av trädvegetation.
Slutsatsen av studien visar att med byggnadshöjd på 17 våningar kommer husen att
synas över stadsiluettet men inte högre än kyrktornet. ”Enligt förtätningsstudien är
det viktigt att kyrktornet behåller sin visuella dominans i stadsbilden och fungerar
som orienteringspunkt framför allt för obekanta besökare till Karlstad. Ur dessa
synvinklar bör nog kyrktornet också i fortsättningen få dominera Tingvallastaden”.
Synlighet på nära håll
Planområdet är obebyggt och upplevs idag delvis som ett öppet område. Med ny
bebyggelse enligt planförslaget kommer karaktären sett på nära håll att bli betydligt
mer stadsmässig. De nya höga byggnader som planförslaget medger för dessutom
in en ny skala i områdets stadsbild.

Stadsbilden från korsningen Brogatan-Ringervägen-Sundstavägen
På nära håll kommer gatubilden mot Ringervägen och Hagaborgsgatan att förändras, dels genom att parkeringsplatsen ersätts med en ny byggnad, och dels genom
att den nya byggnaden blir högre än befintlig, men ska i form och detaljer anpassas
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till omgivande byggnader. De planerade höghusen kommer att sticka upp över
Sundsta stadshorisont och bli synliga från parkstråket längs Sundstavägen och även
från korsningen Sundstavägen-Ringervägen-Brogatan.

Stadsbilden från kyrkogården

Stadsbilden från Sundstavägen
I avsnitt konsekvenser beskrivs de förändringar av stadsbilden som kan komma att
upplevas.

Kulturhistoriskt intressant miljö
Området kring Rudsvägen som helhet
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet är kopplat dels till den hävdade kultur- och naturmiljön i anslutning till Sundstatjärnet och dels till Rudsvägen som
löper norrut mot Nobelplan och skiljer stadsdelarna Sundsta och Norrstrand åt.
Längs stora delen av Rudsvägen löper lönnar som är planterade i en allé. Längs
Sundsta-tjärnet förekommer landskapselement och miljöer som är representativa
för områdets historiska utveckling.
Planförslag
Grönytan längs tjärnen som är kulturhistorisk intressant miljö ska tas tillvara och
fortsätta utvecklas på ett naturligt sätt utan att det görs stora ingrepp i parkmiljön.
En annan intressant karakteristisk miljö som berör planen är det gamla stråketRudsvägen som kantas av en lång rad av lönnar. Allén ska tas tillvara vid exploateringen på ett varsamt sätt och det ska integreras i utvecklingen av miljön runt torget. Det är möjligt att enstaka träd av de gamla lönnträden drabbas i samband med
gestaltning av torget, men de ska ersättas och kompenseras med nya träd t.ex. längs
Ringervägens norra sida.

Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Befintlig gatumiljö består av vägkorsning Rudsvägen-Hagaborgsgatan-Ringervägen. Korsningen har utformats på ett sätt som bidrar till att biltrafiken leds till
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stadskärnan via Ringervägen. Trafikflödet på det avsnittet av Rudsvägen och Ringervägen som berör planen är idag ca 6000 fordon/årsmedeldygn. Hagaborgsgatan
trafikeras av lokaltrafik för en del av bostäderna inom stadsdelen Norrstrand.
Planförslag
Korsningen Rudsvägen-Ringervägen- Hagaborgsgatan föreslås gestaltas som en ny
urban plats (TORG) där olika trafikslag och siktstråk ska vävas ihop. Visionen är
att skapa en attraktiv, levande och hållbar plats i stadsmiljö som omgärdas av bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter i bottenplan. Kring torgbildningen
placeras tyngdpunkten för möten mellan främst yrkesverksamma i området men
även boende, gående, cyklister osv.
Den planerade torgytan föreslås höjas upp och beläggas med ett enhetligt markmönster/markbeläggning för att markera för trafikanter på Rudsvägen att de ska
köra långsamt och visa hänsyn till de som rör sig på torget dvs. shared-space yta.
Körbanan för biltrafiken ska styras och dirigeras genom möblering av torgytan.
Detta för att tydligt markera att det är ett urbant rum man kör igenom, ett finrum
där man tar det försiktigt och visar hänsyn till de som befinner sig där. En gestaltning av torget som en sammanhängande yta är extra viktig. En sammanhängande
yta bedöms att åstadkommas genom rumsbildning av tillkommande byggnader,
markbeläggning och tydlig avslutning av förlängningen av befintlig allé längs
Rudsvägen, Hagaborgsgatan och Ringervägen som möts i stadsrummet.
Resterande körbara ytor inom planområdet utgörs av lokalgator (LOKALGATA)
och ska stå i förbindelse med torgytan.
Bilparkering
Grundprincipen gällande parkering är att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt
eget parkeringsbehov inom fastigheten. Kommunens gällande parkeringsnorm för
stadsdelen Sundsta och Norrstrand är 8-10 platser per 1000 kvm i BTA för flerbostadshus och 13 platser per 1000 kvm i BTA för kontor och verksamheter. Kommunen håller på att ta fram en ny parkeringsnorm som varit på internremiss 2014.
Enligt remissförslaget är parkeringsnorm för Sundsta 8 p-platser per 1000 kvm i
BTA. Med hänsyn till planområdets goda kollektivtrafikförbindelser och remissförslaget bör en lägre parkeringsnorm kunna tillämpas ev. 8 platser per 1000 kvm i
BTA exklusive besöksparkering.
Planen förutsätter att parkeringen ska lösas på kvartersmark, dels genom parkeringsgarage och dels genom p-däck under tillkommande byggnader. Korttidsparkering i form av kanstensparkeringar för besökande ska finnas längs kringliggande
gator. Målsättningen är att parkeringsplatser för boende, besökande och verksamheter ska kunna samnyttjas i så hög utsträckning som möjligt, vilket möjliggör att
det samlade parkeringsbehovet kan reduceras något.
Grön Resplan och bilpool
Ett arbetsförslag för s.k. Grön Resplan hålls på att tas fram. En Grön resplan innehåller konkreta innovativa och mjuka åtgärder (Mobility Management) för ett
minskat bilanvändande och därmed ett minskat parkeringsbehov. En Grön resplan
kan vara användbar i projekt där det finns indikatorer som pekar på att det egna bilinnehavet inte är givet/helt nödvändigt. Det kan till exempel handla om planering
av bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafik- och cykelförbindelser. Det
aktuella projektet med sitt läge bedöms ha förutsättningarna för att i framtiden arbeta med åtgärder som kan förväntas ge ett minskat bilbehov. Åtgärder som bilpool
för kommande boenden, all parkering i garage, stor andel cykelparkering i markplan i lättillgängliga cykelrum är några av åtgärder som diskuterats och som kan
ingå i en kommande grön resplan. Med de åtgärder som diskuterats skulle p-talet
kunna sänkas till mindre än 8 p-platser för 1000 kvm bostäder i BTA. En förutsättning för att byggherrarna ska kunna tillgodoräkna sig det sänkta p-talet är att avtal
tecknas med Karlstad kommun, där samtliga villkor och detaljer kring mjuka åtgärder regleras.
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In- och utfart
In- och utfart till parkering för exploatering inom Svarvaren 12 och 14 kommer i
första hand att ske från Hagaborgsgatan alternativ från Svarvaregatan. För exploateringen på fastigheten Sundsta 2:1”bef. parkeringsyta” och bostadsrättsföreningarna Remus och Vargen avses att in- och utfart anordnas från Drottning Kristinas
väg. Nerfarten till parkeringsgarage för exploateringen på fastigheten Norrstrand
1:1 sker från Hantverkaregatan.
Cykelparkering
I kommunens nu gällande parkeringsnorm saknas en norm för cykelparkeringar.
Karlstads kommun håller på att ta fram en ny parkeringsnorm. Om den nya parkeringsnormen som även innehåller cykelparkeringar har antagits för Karlstads kommun så ska denna gälla. Enligt remissförslaget, för flerfamiljshus skulle ett lämpligt antal parkeringsplatser för cykel kunna vara 2 platser/lägenhet utomhus i nära
anslutning till bostadens entré och 2 plaster/lägenhet inomhus i cykelgarage/-förråd
i anslutning till bostaden. Det ska även vara enkelt och smidigt att parkera cykeln
för besökande i området på allmän mark i nära anslutning till bostäders och serviceinrättningars entréer. Cykelplatser utomhus bör ha tak och belysning.
Gång- och cykeltrafik
Huvudnät för gång- och cykelstråket från stadsdelen Rud går genom planområdet,
längs Drottning Kristinas väg och vidare västerut och länkas samman med stomnätet längs Sundstavägen.
Planförslag
Direkt norr om den planerade bostadsbebyggelsen på fastigheten Sundsta 2:1 medger planen en ny gång- och cykelväg (GC-väg) som knyter ihop gång- och cykelstråket längs Drottnings Kristinas väg med Rudsvägen. Gång och cykelvägen längs
Rudsvägen föreslås också sträcka ut sig över den planerade torgytan men på gåendes villkor. Planen bekräftar också den befintliga gång- och cykelvägen (GC-väg)
som går parallellt längs Drottnings Kristinas vägs västra sida.
Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras av stadsbussarna (baslinjer 2, 4, och 6) och centrumlinjen.
På Rudsvägen, direkt norr om planområdet på ett avstånd av ca 125 meter ligger
idag närmaste busshållplats. Tätheten för busslinjerna 2,4 och 6 är 12 turer i timme
vilket innebär att planområdet trafikeras av kollektivtrafiken nästan var 5 minut.
Karlstadsstråket är en fullskaligt avancerat kollektivtrafikstråk som planeras genom
Karlstad. Planeringen av karlstadsstråket ”BRT-stråk” har pågått genom förstudier
i två faser. Det planerade stråket avser att binda samman viktiga bostadsområden,
målpunkter och utvecklingsområden. Sträckan planeras sträcka sig från Bergvik i
väst, via centrum och det aktuella planområdet ”Sundsta torg” och sedan vidare
österut mot Universitetet.
Planförslag
Planen förslår en ny busshållplats med väderskydd i norra änden av den planerade
torgytan. Miljön kring hållplatsen och trafiksäkerheten mellan hållplatserna ska
omhändertas med hänsynstagande till oskyddade trafikanter.

Mark och geoteknik
Grundläggning och geoteknikförhållande
Planområdet är till största delen obebyggd mark som används för natur och parkeringar. Viss del av marken har asfalterats och tidigare använts som bensinstation.
Planområdet är ganska plant med marknivåer mellan +47,4 och +47, 8 RH 2000.
En geoteknisk utredning1 för planområdet har utförts. Enligt den geotekniska utredningen består området av ca 23 – 35 m sand på berg. Sanden är mycket löst till
löst lagrad som på djupet blir till medelfast lagrad.
1

Geoteknisk undersökning – Grontmij daterad 05-11-2014
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Planförslag
Grundläggning av hus föreslås ske på mantelburna friktionspålar med en längd på
ca 10 – 20 m. Källargolv kan läggas på mark. Eftersom grundvattnet ligger ca 2,5
m under markytan behövs en vattentät konstruktion för den delen huset som kommer att ligga under grundvattennivån. Grundläggningsmetodik för aktuella byggnader behöver detaljprojekteras. Dessutom behöver pålarnas bärförmåga beräknas
med hänsyn till byggnadens last.
Hela planområdet har mycket lika geotekniska egenskaper. Dock kan den siltiga
sanden på det östra området försvåra schaktningsbarheten under vattennivå. Under
byggtiden måste grundvattnet sänkas ifall man bygger under grundvattennivå. För
att avgöra om detta är möjligt (till rimliga kostnader) behöver man utföra provpumpning.
Radon
I samband med planarbetet har mätning av markradon inom fastigheterna Svarvaren 12-14 utförts2. Radonmätningen visar att radonhalten i markluft är 6 kBq/m3
vilket gör att marken kan klassas som lågradonmark.
Planförslag
Tillkommande byggnader inom fastigheterna Svarvaren 12 och 14 utförs inte med
radonskydd. För fastigheterna Norrstrand 1:1 och Sundsta 2:1 ska radonmätning
utföras i samband med prövning av bygglov.
Dagvatten
Dagvatten inom stadsdelarna Sundsta och Norrstrand
En studie för markvattenavrinning och flödesavledning3 inom stadsdelarna Sundsta
och Norrstrand har i samband med planprogram för Sundsta tagits fram. Studien
beskriver vad som händer med trycknivån och marköversvämningen i dagvattensystemet vid ett 2-, 10- och 100-årsreg när exempelvis planområdet exploateras och
hur exploatering kan påverka avrinningen i området.
Den utförda studien visar att Rudsvägen ej påverkas vid 2-årsregn och inte heller
vid 10-årsregn men vid 100-årsregn översvämmas vägen till viss del. Ledningsnätet kan i stora drag anses som underdimensionerat. Trots att exploatering inte förvärrar konsekvenserna nämnvärt, bör ledningsnätet åtgärdas innan situationen förvärras. Klarälvens vattennivå sträcker sig långt upp i systemet och gör att stora delar av ledningsnätet delvis står vattenfyllda redan vid torrväder.
Dagvatten inom fastigheten Svarvaren 12
Dagvattenavrinning inom planområdet sker genom utsläpp till det kommunala vanätet som finns i området. Eftersom fastigheten Svarvaren 12 idag inte är exploaterad och består av grusmark som har infiltrationsförmåga har en flödesberäkning4
för den fastigheteten utförts. Flödesberäkningen har utgått från dagens dagvattenflöde och med den tänkta exploateringen som planeras vid 2-årsregn och 10 årsregn
med varaktighet på 10 minuter. Beräkningen visar att tillkommande vattenflöde vid
2-årsregn blir 11,45 l/s och vid ett 10-års regn med 20 % klimat faktor blir det tillkommande flödet 22,95 l/s. Detta innebär att tillkommande flödet vid ett 10-årsregn måste fördröjas lokalt innan det släpps ut i dagvattennätet.
Planförslag
Planen ställer krav på att tillkommande dagvattnet på grund av nya hårdgjorda ytor
inom planområdet måste fördröjas lokalt. I avsnitt tekniska system under rubriken
dagvatten beskrivs förslag till dagvattenhantering.

Markradonmätning – SWECO daterad 11-12-2014
Dagvattenutredning – SWECO daterad 26-11-2012
4
Dagvattenutredning – SWECO daterad 23-02-2015
2
3
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Växtlighet och natur
Planområdet består i huvudsak av obebyggd mark i form av parkeringsplats och
delvis naturmark. På befintlig parkeringsplats som tas i anspråk för exploatering
finns ett flertal träd. Det finns också trädallé längs hagaborgsgatan, Rudsvägen,
Ringervägen, Drottning Kristinas väg och en rad av kastanjträd (ca 8 st.) längs cykelvägen mellan Rudsvägen och Drottning Kristinas väg. Parkmarken längs Sundstatjärnet består av gräsmatta med inslag av några träd i form av allé längs vägen.
På södra hörnet längs Rudsvägen-Hagaborgsgatan inom fastigheten Norrstrand 1:1
står en gammal lönn från 20-talet. Den kan ha ca 50-60 år kvar i livet.
Planförslag
Planen förutsätter att allén längs Rudsvägen som berör den planerade torgytan ska i
största möjliga mån sparas. Ett flertal träd på parkeringsplatsen kommer att försvinna pga. exploateringen vilket förutsätts att det kompenseras genom att plantera
nya träd i allén längs Hagaborgsgatan, Rudsvägen och Ringervägen, planbestämmelsen (n2).
Allén längs cykelvägen mellan Drottning Kristinas väg och Rudsvägen och längs
Hagaborgsgatan har tagits tillvara och skyddats i planförslaget planbestämmelsen
(n1). Om något träd i allén påverkas av byggnationsarbete och miljöförändringar
ska det ersättas med ny sort träd som kan anpassa till miljöförändringarna.
Planförslaget medger också att grönyta längs Sundstatjärnet ska kvarstå som parkmark (PARK). Eftersom parkområdet har en naturmässig karaktär föreslås att parken utvecklas och kompletteras utan att göra alltför stora ingrepp. Parken kommer
vara extra viktig som en del i de närboendes utemiljö framför allt för att klara av
den ökade exploateringsgraden i området.
Strandskydd
Det generella strandskyddet i Sverige är 100 meter. En del av planområdet i väster,
berörs av strandskyddet från Sundstatjärnet.
Planförslag
Strandskyddet om 100 meter från Sundstatjärnet inom gatu- och kvartersmark upphävs. Skäl för att upphäva strandskyddet är att:
• det aktuella återinförandet av strandskyddet som avses att upphävas är beläget
på redan ianspråktagen mark för parkering och biltrafik
• det aktuella området är avskuret från stranden av Drottning Kristinas väg och
saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
• det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse i form av förtätning av befintlig bebyggelse som inte kan ske
utanför området.

Tekniska system
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens allmänna verksamhetsområde för dag- spilloch dricksvatten. Huvudledningarna i Rudsvägen, Ringervägen och Hagaborgsgatan har tillräcklig kapacitet för anslutning av tillkommande bostäder.
Planförslag
Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala va-nätet. Vid anslutning från
exploateringen mot huvudledningar bedöms inte att det krävs förstärkningar av nätet.
Dricksvatten
Beroende på husets höjd kan det krävas lokal tryckhöjning av vattentrycket i byggnaden.
Planförslag
Exploateringen kan komma att behöva installera egen tryckhöjning för vatten.
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Dagvatten
Dagvatten från fastigheterna Svarvaren 12, 14 och del av Norrstrand 1:1 avleds
idag via allmänna dagvattenledningar dels till Klarälven medan dagvattnet från fastigheten Sundsta 2:1 (befintlig bilparkering) avleds till Sundstatjärnet. Ledningsnätet inom området är i stora drag underdimensionerat och har en begränsat kapacitet.
Planförslag
Kommunens krav på exploatören är att inte öka dagvattenflödet som påskyndas
genom bebyggda och hårdgjorda ytor. Planen förutsätter att dagvattnet som tillkommer på grund av nya bebyggda och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet
måste magasineras och fördröjas lokalt. En flödesfördröjning för ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10-årsregn och varaktigheten 10 minuter, genererar ett erforderligt magasin med en effektiv volym av 70 m3 per hektar hårdgjord
yta.
För fastigheterna Svarvaren 12 och del av Norrstrand 1:1 förutsätts att 30 % respektive 50 % av tillkommande regnvatten ska fördröjas lokalt inom respektive
fastighet, planbestämmelse (b1 30 , 50 ). Fördröjningsmagasin kan vara i form underjordisk stenkista och/eller grön tak med sedum som har en betydande magasineringseffekt. För att uppnå synergieffekter förordar planförslaget gröna lösningar
i form av gröna tak, träd med infiltrerande ytor osv. Gröna tak fördröjer inte bara
dagvatten utan reglera också inom- och utomhustemperatur. Gröna ytor ger även
mervärden i form av klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, rening av dagvatten
samt ökad biologisk mångfald.
För resterande delar av planen dvs. del av fastigheterna Sundsta 2:1 och Svarvaren
14 ställer planen inte något krav på dagvattenhantering. Detta är på grund av att de
delarna av planområdet redan är hårdgjorda ytor vilket inte leder till tillökning av
dagvattnet.
Om husgrundsdränering ska anslutas med självfall måste man beakta dagvattenledningens dämningsnivå i förbindelsepunkt. I normalfallet ligger dämningsnivån ca
0,2 m över markens nivå vid förbindelsepunkt för VA. Dräneringen ska ligga över
denna dämningsnivå om dränvatten ska avledas med självfall från fastigheten.
Hamnar dräneringen under denna nivå och man inte kan acceptera att dränledningen tidvis kan komma att stå dämd måste dräneringsvattnet pumpas.
Extrema regn och flödesstråk
Planförslag
Dagvatten från planområdet avleds så mycket som mögligt mot Rudsvägen/Ringervägen och vidare mot grönytorna söder om Sundsta badhus. Fastigheterna och torget gestaltas och höjdsätts så att marken lutar mot flödesstråket dvs. mot Ringervägen och vidare mot Sundstatjärnet.
Värme
Fjärrvärme är utbyggt i området. Fjärrvärmeledning passerar planområdet från öster
på Svarvaregatan och vidare västerut längs både Rudsvägen och Ringervägen.
Planförslag
Befintlig fjärrvärmeledning har säkerställt genom ett u-område inom planområdet.
Ny bebyggelse förutsätts att värmas upp och anslutas till fjärrvärmeledningar.
Stadsnät
Stadsnät är utbyggt i området. Karlstads El & Stadsnät AB har några kablar inom
det område som planförslaget avser.
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Planförslag
Ny bebyggelse förutsätts att anslutas till Stadsnätet. En del elkablar kan komma att
beröra exploateringen. Kostnaden för att flytta kablarna ska lösas mellan exploatören och ledningsägare.
Telekablar
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Bolaget önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning.
Planförslag
Planen förutsätter att undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering ska lösas mellan exploatören och ledningsägare.
Avfallshantering
Planförslag
Avfallshanteringen inom området är avsedd att hanteras inom kvartersmark. De ska
placeras i markplan alternativt underjordiska behållare med en god tillgänglighet
för sopbilar. Avfallsutrymmen bör även vara stora för att möta behovet av fullvärdig källsortering, både nu och framåt. Planeringen av avfallshanteringen ska ske i
samråd med Karlstads Energi. Det är viktigt att Karlstads Energi vägkriterier uppfylls och att renhållningsfordon kan stanna nära fastigheternas utrymmen för avfallshantering och att backning undviks.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Planområdet berörs av översvämningsrisk från Klarälven. Högsta översvämningsnivå vid 200-årsflöde, för Klarälven på det avsnittet är 48.20 RH2000. Marknivåer
inom planområdet ligger mellan +47,4 och +47, 8 RH 2000 vilket kräver översvämningsåtgärder.
Planförslag
Kommunens riktlinjer för översvämningar för Klarälven i det avsnittet som berör
planläggning är lägsta nivå på +48.20 för bostäder och tekniska anläggningar. Planförslaget för Sundsta torg förutsätter inte bostäder i bottenplan vilket gör att översvämningsskyddet för bostäder inte är aktuellt. Men för tekniska anläggningar ställer planen kravet genom en generell planbestämmelse att bl.a. tekniska anläggningar, el-central osv ska översvämningsskyddas. Garage och verksamhet i nedre
plan kan komma att översvämmas vid 200-årsflöde (dock ej vid 100-årsflöde) vilket innebär att fastighetsägaren ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.
Brand och räddningstjänstfrågor
Kvarteret nås med räddningstjänstens fordon från omgivande gator. Åtkomst för
räddningstjänst och utformning av brandskydd och utrymningsvägar blir fastlagda i
kommande bygglov då byggnaden ska dimensioneras utifrån kraven i BBR. Framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen.
Vattenkvalitet - MKN vatten
Längs planområdets västra del ligger Sundstatjärnet. Tjärnet fungerar som ett attraktivt inslag i stadsmiljön, och det är också möjligt att bada i tjärnet sommartid
via i första hand en anlagd sandstrand i den nordöstra delen av tjärnet. Kontakten
mellan tjärnet och Klarälven är begränsad.
Vattenkvaliteten i Sundstatjärnet är relativt dålig med (oregelbundet) återkommande algblomningar, och det kan innebära att vid algblomning kan badplatsen
stängas av för delar av eller hela säsonger. Andra problem som tjärnet har är syrefattigt bottenvatten vilket löser ut fosfor ur bottensediment som i sin tur bidrar till
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algblomningar. Sundstatjärnet har tilldelats klassningen god kemisk status och
måttlig ekologisk status, framför allt med avseende på övergödning.
Planförslag
Planen förutsätter inte att utöka något ytvatten som leds vidare till tjärnet. Ytvatten
från tillkommande parkeringsgarage medges att ångas vilket medför en förbättring
av utsläppet.
Konsekvenser för MKN vatten redovisas under avsnittet ”Konsekvenser”
Luftkvalitén
I samband med planarbetet har luftföroreningsberäkning5 utförts. Beräkningar har
gjorts för ett framtida scenario, år 2020, där området är fullt utbyggt enligt planen
med ny bebyggelse på båda sidor om Rudsvägen, upphöjt torg och gångfartsområde (basscenario). För jämförelse har en känslighetsanalys med fyra alternativa
scenarier genomförts; ökad trafikmängd, ökad andel tung trafik, minskad användning av dubbdäck samt ett scenario där den nuvarande hastighetsbegränsningen
50 km/h bibehålls. Även de alternativa scenarierna är beräknade för år 2020 med
full utbyggnad.
Föroreningshalterna har beräknats i två punkter, en nordväst om och en sydost om
Rudsvägen. Höga hus på båda sidor medför att luftföroreningarna från vägen stannar kvar på platsen i högre utsträckning än vid öppna platser där föroreningarna
sprids.
Beräkningarna med programmet ”SIMAIR” har utgått från att fasaden är oändligt
lång, samt att byggnaderna och gatans utformning har homogen struktur. Denna
bild stämmer dock inte överens med verkligheten varför beräkningsresultaten ska
ses som ”ett värsta fall”. Tack vare öppna ytor mellan husen kommer de verkliga
utsläppshalterna att ligga lägre än de framräknade halterna. Dessutom utgörs den
tunga trafiken på Rudsvägen främst av busstrafik. Stadsbussarna drivs av biogas
vilket medför betydligt lägre utsläpp jämfört med exempelvis diesel och bensin.
Biogas bidrar främst till minskning av koldioxid, men även halten kvävedioxid,
partiklar och bensen minskar. Detta faktum är också en anledning till att resultatet
av beräkningarna ska tolkas som ”ett värsta fall” där den verkliga luftkvaliteten
sannolikt kommer att vara bättre än vad beräkningsresultaten visar.
Resultat och diskussion
Exploateringen av Sundsta torg med nya byggnader, upphöjt torg och gångbana
kommer inte att medföra problem gällande att understiga miljökvalitetsnormerna.
Utsläppshalterna av samtliga undersökta ämnen understiger dessa med god marginal. Beräkningarna har gjorts för ett snitt där de högsta halterna förväntas uppstå.
Resultatet av beräkningarna ska därför tolkas som ett ”värsta fall” och luftkvaliteten i området kan därför förväntas vara bättre i verkligheten.
Beräkningarna visar att de nationella miljömålen uppnås för både kvävedioxid och
bensen inom utredningsområdet. Årsmedelvärdet för partiklar ligger under miljömålet, men dygnspercentilen överskrider målet vid samtliga scenarier. Dygnspercentilen för partiklar överskrider dessutom den nedre utvärderingströskeln. Detta
betyder att miljökvalitetsnormen klaras, men att man bör kontrollera partikelhalterna regelbundet.
Partikelhalten beror till stor del av användningen av dubbdäck. En minskning av
dubbdäcksanvändandet med ca 40 procent medför en minskning av partikelhalten
med ca 5 procent, medan halten kvävedioxid och bensen förblir desamma som i
basscenariot.
Den tunga trafiken i området utgörs främst av busstrafik. Karlstads kommun har
som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020. Hur stor ökning det innebär på studerad plats är inte möjligt att svara på, men beräkning av ett scenario år
5

Luftföroreningar - Ramböll daterad 30-10-2014, kompletterad den 5-11-2015
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2020 där andelen tunga transporter ökats från 5 till 10 procent resulterar endast i en
liten ökning av kvävedioxidhalten. Detta innebär att en eventuell ökning av busstrafiken inte medför någon större negativ inverkan på luftkvalitén. Då bussarna
drivs med biogas blir utsläppen ännu mindre och om ökad busstrafik dessutom leder till minskad biltrafik kommer luftkvalitén istället att förbättras. Därutöver håller kommunen på att planera ett nytt kollektivtrafiksystem - Karlstadsstråket. Det
stråket planeras att passera exploateringsområdet och ersätta dagens kollektivtrafik.
Karlstadsstråket bedöms att vara en modern lösning ur miljö- och hälsoperspektiv.
Den nuvarande hastighetsbegränsningen 50 km/h medför enligt beräkningarna
lägre utsläppshalter än 30 km/h, som använts vid beräkningarna. Detta är dock under förutsättning att hastigheten kan hållas konstant. Aktuellt område ligger i tätortsmiljö vid en korsning varför det är troligt att flertalet fordon inte kan hålla
jämn fart genom området. Ju fler start och stopp, desto bättre är det med låga hastigheter ur luftkvalitetssynpunkt. Hastighetssänkningen till gångfart kommer således sannolikt inte att påverka luftkvaliteten vid Sundsta torg negativt.
Planförslag
Sammanfattningsvis visar den utredningen att luftföroreningshalterna vid Sundsta
torg inte kommer att överskrida miljökvalitetsnormerna till följd av den nya exploateringen. Planen förutsätter att friskluftsintag inte placeras ut mot de trafikerade
gatorna dvs. Rudsvägen och Ringervägen. Kommunen bedömer att planförslaget
inte innebär någon risk för att miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller påverkas på annat sätt.
När det gäller överskridande av den nedre utvärderingströskeln och eftersom kommunen är väghållare kommer luftsituationen att följas upp i första hand genom beräkning och sedan mätningar.
I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för MKN luft.
Markföroreningar
Bedömning av föroreningssituationen
Föroreningar på fastigheterna Svarvaren 12 och 14
På fastigheten Svavaren 14 har drivmedelsförsäljning bedrivits och funnits sedan
1959. Fastigheten har även nyttjats för andra verksamheter såsom verkstad, bilförsäljning, tvätthall och restaurangverksamhet.
När drivmedelsanläggningen avetablerades under hösten 2008 påbörjades ett saneringsarbete genom att förorenad jord transporterades bort. I samband med saneringsarbetet utfördes två miljötekniska markundersökningar6,7 för fastigheten Svarvaren 14, innefattande historik om området samt grundvatten- och markprovtagning (jord och sediment).
Förorening har huvudsakligen påträffats i ett område på cirka 2-4 meters djup i anslutning till bensinstationsbyggnad på fastigheten Svarvaren 14 och Rudsvägen och
utgörs i huvudsak av alifatiska och aromatiska kolväten.
Eventuell spridning
Det har även utförts undersökningar för att utreda eventuell spridning från den
gamla bensinstationen. Eftersom det har pågått en grundvattensanering genom
pumpning på Svarvaren 14 har grundvattenströmningen i området varit störd.
Spridningsriktning har därför inte gått att säkerställa, men utredningar visar att det
ej går att utesluta en spridning till närliggande fastigheter8,9.

Miljöteknisk markundersökning för fastigheten Svarvaren 14 – D Miljö AB daterad 16-12-2008
Miljöteknisk markundersökning för fastigheter Svarvaren 14 – D Miljö AB daterad 21-12-2009
8
Miljöteknisk markundersökning för del av fastigheterna Norrstrand 1 och Sundsta 2:1 – SWECO daterad 11-11-2013
9
Miljöteknisk markundersökning för fastigheten Norrstrand 1:1 – Grontmij daterad 7-11-2014
6
7
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Föroreningar på del av fastigheten Norrstrand 1:1
I en jordprovpunkt på Rudsvägen, i direkt anslutning till fastigheten Svarvaren 14
påträffades oljelukt. Halten oljekolväten överstiger där de generella riktvärdena för
känslig markanvändning (KM) 10.
Vid undersökningarna har föroreningshalterna i jord generellt varit låga söder om
Hagaborgsgatan. Det har i undersökningarna påträffats en punkt med förorening
(PAH) 11, samt en punkt med PAH-M, PAH-H och aromater C10-C16 över det generella riktvärdet för KM10.
Grundvatten på fastigheten har provtagits i tre grundvattenrör. Vid den första provtagningen10 påträffades förhöjda halter aromater C8-C10 i grundvattnet. I den uppföljande provtagningen11 var dock halten aromater låga, men det nya provet visar
på förekomst av låga halter PAH. Dock under gällande riktvärde11.
Föroreningar på del av fastigheten Sundsta 2:1
Enligt den utförda undersökningen är halterna generellt låga. Endast i två av proverna har det påvisats förhöjda föroreningshalter. Koppar (Cu) överstiger det generella riktvärdet för mindre känslig användning (MKM) i ett prov och bly (Pb) överstiger det generella riktvärdet för KM i ett annat prov.
Riskbedömning för fastigheterna Svarvaren 12 och 14
För att redovisa huruvida den kvarlämnade föroreningen på fastigheten Svarvaren
14 utgör en risk för människors hälsa, miljö och omkringliggande fastigheter har en
riskbedömning utförts för fastigheten12. Riskbedömningen har utförts med hänsyn
till att fastigheten bebyggs enligt planförslaget dvs. verksamheter i bottenplan,
inget garage under mark och bostäder i övrigt.
Vid bedömning av exponeringsvägar och spridningsförutsättningar har det utgåtts
från att det inte kommer ske någon direktkontakt med underliggande jord kommer
att vara möjlig och all jord som exponeras kommer att vara ditförd. Generellt gäller
att risken för hälsoeffekter får mindre betydelse med ökande markdjup liksom risker för markmiljön. Spridningsförutsättningarna förändras inte.
Riskbedömningen och de framtagna riktvärdena har varit ett underlag till de åtgärdsmål som använts i den anmälan om avhjälpande som lämnats in till tillsynsmyndigheten.
Riskbedömning för del av fastigheten Norrstrand 1:1
Förutsättningarna för aktuell del av Norrstrand 1:1 går att likställa med de för Svarvaren 12 och 14 13. Den riskbedömning inklusive framräknade riktvärden som togs
fram för dessa fastigheter applicerades därför även på del av Norrstrand 1:1. Baserat på riskbedömningen görs bedömningen att det inte finns behov av någon sanering inom aktuell del av Norrstrand 1:1.
Anmälan om markföroreningar
I samband med planarbetet har två anmälningar om avhjälpandeåtgärder lämnats in
till tillsynsmyndigheten. En för fastigheterna Svarvaren 12 och 1414 och en för del

Miljöteknisk markundersökning för del av fastigheterna Norrstrand 1 och Sundsta 2:1 – SWECO daterad 11-11-2013
Miljöteknisk markundersökning för fastigheten Norrstrand 1:1 – Grontmij daterad 7-11-2014
12
Riskbedömning- Svarvaren 14. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstads kommun.2015-02-16.
13
PM – Fråga om riskbedömning och platsspecifika riktvärden för exploatering vid del av fastigheten Norrstrand 1:1,
Karlstads kommun
14
Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899 28§) avseende efterbehandling av förorenad jord på fastigheterna Svarvaren 12&14, Karlstads kommun
10
11
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av fastigheten Norrstrand 1:115. Tillsynsmyndigheten16,17 har den 18 mars 2016 respektive den 31 augusti 2016 beslutat att förelägga verksamhetsutövaren/markägare att vidta avhjälpandeåtgärder avseende föroreningar på fastigheterna Svarvaren 12 och 14. På del av Norrstrand 1:1 ställs inga ytterligare krav på sanering än
de som kommer att ske i samband med borttransport av massor för byggnation.
Hantering av eventuell spridning kommer beroende på vad som framkommer i
samband med sanering av Svarvaren 12 och 14 utredas vidare. Antingen görs det i
samband med saneringen eller enligt planförslag nedan.
Planförslag
Planen förutsätter att startbesked för byggrätten inom fastigheterna Svarvaren 12
och 14 inte får meddelas förrän markföroreningarna avhjälpts i enlighet med tillsynsmyndighetens anvisningar och finns som en planbestämmelse (Markföroreningar) på plankarta.
Sammanfattningsvis förutsätter planen att följande åtgärdsplan avseende uppkomst
av föroreningar inom planområdet ska gälla:
1- För fastigheterna Svarvaren 12 och 14 gäller avhjälpandeåtgärder i enlighet
med det beslut som tagits av tillsynsmyndigheten16.
2- För del av Norrstrand 1:1 krävs att tillsynsmyndighetens beslut gällande masshanteringen följs17.
3- För exploatering inom fastigheten Sundsta 2:1 bedöms det endast bli aktuellt
med masshantering och ingen sanering. De påträffade föroreningarna finns i de
massor som kommer transporteras bort från fastigheten i samband med byggnation av underjordiskt garage.
4- För byggnation i vägområdet planeras enbart mindre modellering av vägen.
Detta kommer att hanteras efter det att saneringen genomförts på Svarvaren 12
och 14. Som utgångspunkt planeras ingen sanering, och enbart modellering av
vägen, samt schakt av de massor som krävs för vägbyggnad. Eftersom föroreningen inte är helt utredd i vägområdet kan dock tre scenarier uppkomma.:
a) Uppmätta halter kräver ingen åtgärd.
b) Åtgärd krävs och anmälan om avhjälpande lämnas in till tillsynsmyndigheten.
c) Det krävs ingen åtgärd, men uppmätta halter kräver försiktighetsmått i
samband med masshantering som sker i samband med vägentreprenad.
Försiktighetsmåtten kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
Trafiksäkerhet
Korsningen Rudsvägen-Ringervägen-Hagaborgsgatan trafikeras av oskyddade trafikanter i form av fotgängare, cyklister, etc.
Planförslag
Korningen föreslås gestaltas som ett torg. Planen förutsätter att torgytan höjs upp
genom markbeläggning på ett sätt som gör att bilister kör långsamt och visar hänsyn till de som rör sig på torget framför allt gående och cyklister d.v.s. shared
space.
Trafikbuller
Bebyggelsen påverkas av buller från omgivande gator. Förordningen (SFS
2015:216) om riktvärden för trafikbuller innebär följande riktvärde:

Anmälan om schakt i förorenat område – del av fastigheten Norrstrand 1:1 Karlstad
Föreläggande om avhjälpandeåtgärder avseende oljeförorening på fastigheterna Svarvaren 12 och 14, daterad 18-032016
17
Föreläggande enligt miljöbalken med anledning av anmälan om schakt i förorenar område, del av fastigheten Norrstrand 1:1, Karlstad, daterad 31-08-2016
15
16
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-Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid minst en, egen eller gemensam uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden.
-För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dB(A) ekvivalent
ljudnivå kombinerat med minst en, egen eller gemensam uteplats om högst 50 dB(A) och
70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskridas.
-Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås
där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan kl.
22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dB(A) vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid minst en, egen eller gemensam uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

En trafikbullerutredning18 för en framtida situation (år 2030) har genomförts med
en trafikprognos baserad på kommunen trafikmätningar. Den beställda utredningen
visar att exploateringen utmed Rudsvägen och Ringervägen kommer att bli utsatt
för ekvivalenta ljudnivåer upp till 59 dB(A), ett värde som ligger över nuvarande
riktvärde 55 dB(A). Denna visar också att fasaderna mot innergården har mestadels
ljudnivåer på 45-50 dB(A) men har nivåer över 55 dB(A) vid hörnen nära bullerutsatta fasader. Av utredningen framgår att de delar av fasaden som har ljudnivåer
över 55 dBA dygnsekvivalent respektive 70 dB(A) maxnivåer kommer klara riktvärdet för ljudnivå vid minst 50 % av bostadsrummen enligt förordning (SFS
2010:2016) 4 §. I de fall den ljuddämpade sidan ligger något över riktvärdena kan
dessa enkelt åtgärdas med lokala bullerskydd om dessa fasader skulle behöva dämpas för att uppnå 50 % av fasaden mot ljuddämpad sida. Utredningen visar också
att bostadsbebyggelsen längs Drottning Kristinas väg och Hagaborgsgatan har ekvivalenta ljudnivåer på 52-55 dB(A) vid fasad.
Planförslag
Planen förutsätter att bullerförordningen (SFS 2015:216) ska tillämpas vid bygglov. Bullerfrågor finns därför inte med som planbestämmelse på plankartan. Enligt
den nya bullerförordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden. I enlighet med förordningen SFS (2015:216) 4 § förutsätter planen att om ekvivalent trafikbullernivå utomhus på någon fasad överstiger
55 dB(A) ska minst hälften av boningsrummen orienteras mot sida där trafikbullernivå understiger 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå under nattetid kl. 22:00-06:00. Dessutom gäller för mindre lägenheter om
högst 35 kvm att bullret inte får överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. När det gäller uteplatser förutsätter planförslaget att ekvivalent ljudnivå 50 dB(A) respektive maximal ljudnivå 70 dB(A) inte får överskrida. Om den 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats som anges ovan ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. Bullerkravet på uteplatserna gäller
endast en av uteplatserna per lägenhet eller gemensam uteplats.
Planerad bostadsbyggnad bedöms att kunna utformas så att gällande bullerförordning kan klaras och att varje lägenhet kan ha tillgång till en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Detta skulle kunna ske genom lägenheternas disposition av planlösning och byggnadens fasadutformning vad gäller placering av
burspråk, balkonger och fönster.
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Dispositionsförslag som visar ett exempel på hur hälften av boningsrummen skulle kunna orienteras mot sida där
ekvivalent ljudnivå understiger 55 dB(A)

Ett exempel på hur bullerförordning (SFS 2015:216) 4 § alternativ 3 § skulle kunna tillämpas

Sammanfattningsvis förutsätter planen att följande krav avseende trafikbuller i enlighet med (SFS 2015:216) 3,4 och 5 §§ ska gälla:
•
•
•

Grundkravet är att dygnsekvivalenta ljudnivån högst 55 dB(A) ska uppfyllas utanför fasad. För lägenheter om högst 35 kvm accepteras dygnsekvivalenta ljudnivån
högst 60 dB(A) utan att krav ställs på kompensationsåtgärder.
Om dygnsekvivalenta ljudnivån 55 dB(A) överskrids ska hälften av boningsrummen lokaliseras mot sida med högst dygnsekvivalenta ljudnivån 55 dB(A) respektive maximal ljudnivå 70 dB(A) enligt 4 § SFS (2015.216).
Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A)
dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) anordnas i anslutning till bostäderna.

Skuggning
Planområdet är till största delen obebyggd mark vilket inte medför några skuggningar. De lummiga träd som växer på parkeringsplatsen skapar en viss skuggning
till angränsande fastigheter.

28
Planbeskrivning

Detaljplan för Sundsta torg

Planförslag
Planförslaget innebär att nuvarande obebyggda mark ersätts med nya höga byggnader. De olika våningsplanen är delvis anpassade för att minimera skuggning och
skapa ett ljusinsläpp till angränsande bostadshus.
En solstudieanalys19 har tagits fram som illustrerar skuggbildningen under olika
tider på dygnet och året. Den solstudien visar hur skuggorna faller under vår, sommar, höst- och vinterdagjämningar 21 mars, 21 juni, 21 september respektive 21
december, kl 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 17 och 18. Solstudien visar att byggnationen kommer att skugga, men under begränsad del av dygnet ”morgon och sent
kväll” vilket kan bedömas vara acceptabelt. Alla omkringliggande fastigheter kommer dock kunna nås av sol under huvuddelen av dygnet. Därutom är skuggningen
inte konstant och förändras kontinuerligt under dygnet.
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Solstudie – Mondo Arkitekter daterad 31-03-2016
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Folkhälsa
Trygghet
Bebyggelseförslaget bedöms påverka tryggheten positivt då fler människor kommer bo och röra sig i området.
Jämställdhet
Läget i Sundsta ger goda förutsättningar för ett liv med god tillgång till handel, service och kollektivtrafik. Närhet till centrum och service underlättar för alla att
kunna ha ett fungerande liv oavsett kön, ålder och ekonomi.
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Planförslag
Planen föreslår ett nytt stadsrum innehållande gång- och cykelvägar och hållplats
för kollektivtrafik som är positivt ur jämställdhetsperspektiv. Dessutom förutsätter
planen att längs den planerade torgytan i bottenplan ska det vara verksamheter vilket gör att tillkommande boende kan få en väl fungerande dagligt liv.
Barnperspektiv
Området saknar lekplatser. Närmaste skola/förskola är Hagaborgsskolan som ligger
öster om planområdet i Norrstrand på ett avstånd av ca 150 meter. Planområdet
omges av trafikerade gator. Vägen till skola och barnomsorg sker i den befintliga
gatumiljön
Planförslag
Planen förutsätter också att det ska finnas yta för lek på gårdsbjälklag ovan parkeringsvåningen och verksamheterna. Inom exploateringsområdets västra del, längs
Sundstatjärnet finns möjlighet för spontanta lekplatser. Det är särskild viktig att där
det planeras bostäder bör barn själva kunna ta sig till och från skolan.
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Genomförande
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen

Lantmäterimyndigheten
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Miljöförvaltningen
Exploatören

Detaljplanearbete, bygglov och
bygganmälan, grundkarta, nybyggnadskarta
Fastighetsbildning.
Upprätta genomförandeavtal med
exploatören, upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten och
dagvatten, ombyggnader inom allmän plats.
Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken
Exploatering inom kvartersmark
och exploateringsbidrag enligt genomförandeavtal.

Huvudmannaskap för allmän plats
Karlstads kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats (allmänna
gator, torgyta, park- och naturmark) inom planområdet.
Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och Lundbergs Fastigheter AB.
Exploateringsavtal/genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och framtida exploatör i syfte att i detalj reglera parternas åtaganden och skyldigheter i samband med exploateringens genomförande.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Planen innebär att nya fastigheter ska bildas inom kvartersmark. Kommunen ansöker om fastighetsbildning gällande kommande exploateringsfastigheter. I övrigt
ansöker respektive exploatör om eventuell ytterligare fastighetsbildning.
Vid fastighetsbildning av bostadsmark är det viktigt att beakta anslutningspunkter
till VA samt ytavledningspunkter för dagvatten och extremregn. Gemensamhetsanläggning eller servitut kan bli aktuellt beroende på hur fastighetsbildning görs.
Tredimensionell fastighetsbildning
Delar av kvarteren kommer att underbyggas med underjordiska parkeringshus. Det
underjordiska garaget skulle kunna definieras som ett 3D-fastighetsutrymme alternativt bilda en egen 3D-fastighet genom avstyckning. Den i detaljplanen allmänna
gångvägen kommer likaledes delvis att underbyggas med underjordiska parkeringshus. Parkeringsutrymmet under gångvägen kan utgöra ett 3D-fastighetsutrymme
till angränsande fastighet.
Upphävd bestämmelse
Genom denna detaljplan upphävs för en del av fastigheterna Vargen 4 och 5 de bestämmelser enligt 4 kap 18 § plan- och bygglagen (fastighetsbestämmelser) som
fastställdes 1943-11-27 och som är registrerade som tomtindelning akt 1780K219/1943

Verksamhetsområde för VA
Kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten omfattar planområdet.
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Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Nya gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt och servitut kan behöva bildas inom
kvartersmark för va-ledningar eller liknande.
Exploatering på fastigheter Svavaren 12 och 14 berör en fjärrvärmeledning som
ska flyttas och bekostas av exploatören/fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar som krävs för exploateringen av det aktuella planområdet ska finansieras av exploateringens intäkter.
För åtgärder gällande projektering, flytt, ombyggnation, anläggning mm avseende
allmänna VA-ledningar, el- tele och fjärrvärmeledningar samt anläggningar till
följd av exploateringen ska lösas mellan exploatören och ledningsägare.
Utbyggnad inom kvartersmark belastar respektive exploatör/fastighetsägare.
Avgifter
Planavgiften betalas i förskott enligt planarbetsavtalet och ska inte tas ut i samband
med bygglov för byggande enligt detaljplan. Bygglovsavgift tas ut i samband med
bygglovet. Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten tas ut enligt vid
aktuell tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor
Parkering
Parkering löses av exploatörerna/fastighetsägaren inom den egna fastigheten för
nya bostäder och verksamheter.
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden 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 fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Schaktmassor
Parkmarken inom planområdet får inte användas för upplag av schaktmassor eller
annat material, vare sig permanent eller tillfälligt.
Anmälan och tillstånd
Fastighetsägare svarar för efterbehandling av markföroreningar som finns inom
planområdet enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens, krav.
Schaktarbete i förorenad jord är anmälningspliktig enligt miljöbalken och ska anmälas till miljönämnden innan schaktarbetet påbörjas.
Fastighetsägare utför erforderliga kompletterande utredningar samt efterbehandling
av markföroreningar som finns inom egen fastighet enligt tillsynsmyndighetens
krav.
Åtgärdsplan
Åtgärdsplan avseende markföroreningar som finns i sidan 25 ska vara utgångspunkt för avhjälpandeåtgärd och/eller masshantering inom planområdet.
Masshantering
Exploatören ansvarar för omhändertagande av de eventuella massorna som kan bli
över i området och ansvarar för att omhändertagandet av dessa följer gällande lagstiftning. En mellanlagring av massor kan beroende på omfattningen vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken till miljönämnden eller tillståndspliktigt till länssty-
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relsen. Eventuella påträffade föroreningar i jordmassor ska rapporteras till miljöförvaltningen enligt miljöbalken. En återanvändning av jordmassor till anläggningsändamål kan vara tillståndspliktig.
Dagvatten
För fastigheten Svarvaren 12 och del av Norrstrand 1:1ska 30 % respektive 50 %
av tillkommande regnvatten fördröjas lokalt inom respektive fastighet innan det
släpps ut till det allmänna dagvattennätet. Fördröjningsmagasin ska byggas och underhållas av fastighetsägaren. Fördröjning och magasinering planeras ske genom
ett utjämningsmagasin inom kvartersmark. Detta skall ske i samråd med VA-enheten på teknik- och fastighetsförvaltningen.
Uppföljning av luftsituationen
Kommunen är skyldigt att följa upp luftsituationen på Rudsvägen-Ringervägen i
första hand genom beräkning och sedan mätning.
Uppsättning av fladdermusholkar
Exploatören för fastigheter Sundsta 2:1 och Norrstrand 1:1 ska sätta upp minst 8
stycken fladdermusholkar på träd och husfasader i närområdet i anslutning till lövträdsmiljöer som kommer att finnas kvar.
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Konsekvenser av planförslaget
Behovsbedömning gjordes den 1 juli 2015. Slutsatsen blev att ett genomförande av
planen inte kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning (MKB) enligt 4 kap,
34 § PBL erfordras ej. Bedömningen gjordes att konsekvensbeskrivningen kan ingå
i planbeskrivningen och att följande aspekter särskilt ska behandlas: utreda dagvattenhantering, MKN för vatten, MKN för luft, trafikbuller och markföroreningar.
Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter
och de möjligheter som detaljplaneförslaget ger.
Miljökonsekvenser
Planen tar i anspråk en mindre grönyta och en parkeringsplats innehållande träd.
Konsekvenserna för naturmiljön blir att ett flertal träd på parkeringsplatsen försvinner och den befintliga grönytan med en lönn som planterades under 1920-taletpå
fastigheten Norrstrand 1:1 ersätts med byggnader.
Genomförande av förslaget innebär främst en påverkan på lokalklimat och skuggning i närmiljön. Planförslaget innebär några höga hus som kommer att bidra till
långa skuggor mot omgivande bostäder. En solstudie finns framtagen i planarbetet
som visar att de höga husen 11, 13 och 17 våningar bidrar till skuggning av närliggande bostäder. Men skuggning är i sig inte konstant utan det rör sig hela tiden. Ett
högt hus kan också dra ner vind och på så sätt påverka lokalklimatet. Detta kan behöva utredas mer och eventuellt åtgärdas med detaljlösningar längre fram i processen.
Sociala konsekvenser
Detaljplanen ger möjlighet till fler små bostäder i centrala Karlstad vilket bedöms
positivt för service, stadsliv och visionen mot Karlstad Livskvalité 100 000.
Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen medger en förtätning i Karlstads tätort med lägenheter i olika upplåtelseformer. Planområdet har mycket god kollektivtrafik och cykelväg samt service. Samhällsekonomiskt är det bra att bygga där det redan finns infrastruktur
såsom vägar och VA. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig
komplettering av centrala Karlstad.
Kulturmiljökonsekvenser
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet består av den hävdade kultur- och
naturmiljön i anslutning till Sundstatjärnet och gamla stråket-Rudsvägen som löper
norrut mot Nobelplan. Planen förutsätter att miljön längs Sundstatjärnet fortsätter
att vara som idag. Den stora förändringen är ersättning av vägkorsning med ny trafiklösning ”Sundsta torg” som planeras att fungera för all trafikslag. Ett nytt urbant
stadsrum i anslutning till det gamla stråket-Rudsvägen bedöms att förstärka stråket
och gynna kulturmiljön.
MKN vatten konsekvenser
Exploateringens påverkan på avrinningsområdet och Sundstatjärnet bedöms inte
medföra några konsekvenser av betydelse för vattenkvaliteten d.s.k. MKN vatten.
Det som kan påverka tjärnets kemiska- och ekologiska status är inkommande dagvattnet från avrinningsområde som ev. innehåller kvicksilver, fosfat, kväve osv.
Kvicksilver från takplåt och parkeringsytor bedöms inte uppkomma med dagvattnet från exploateringsområdet pga. att man inte längre använder kvicksilver som
byggmaterial ”enligt klassificering av dagvatten behöver inte dagvatten ifrån småhusbebyggelse och dess lokalgator renas”. Exploateringen innebär delvis ianspråktagande av parkeringsplats för byggnation, vilket i sig medför mindre utsläpp av
förorenat dagvatten, eftersom idag ytvatten avleds från parkeringsplatsen till tjär-
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net. Planförslaget medger att parkeringar får lösas genom garage under tillkommande bostäder och ytvattnet från garaget kommer att ångas. Dessutom bedömer
kommunen inte heller att exploateringen bidrar till att tillföra övergödning/näringsämne (fosfat, kväve osv.) via ytavrinning. Dagvattenflödet ut från området får enligt kommunens VA-enhet inte överstiga de teoretiskt beräknade befintliga flödena
vilket ställer kravet på omhändertagande av dagvattnet ”föroreningsbelastningen
bedöms kunna upptas genom ett ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis i form av fördröjningar eller infiltration inom exploateringsområde”.
Därför bedöms inte MKN vatten försämras i samband med genomförande av projektet utan snarare att det skulle kunna förbättras.
Konsekvenser för stadsbild
I bedömningar av hur nya höga byggnader påverkar stadsbilden ”på både långt och
nära håll” brukar graden av anpassning till omgivningen diskuteras. Ur ett arkitekt
perspektiv kan man antingen anse att den nya bebyggelsen ska ”smälta in” i omgivningen, eller att medvetet kontrastera mot omgivningen och därmed tydligt markera en viktig plats samt visa upp vår tids arkitektur. I det aktuella fallet är anpassning inte någon möjlig strategi. Grundfrågan när det gäller stadsbild är om Karlstad
”tål” nya landmärken i detta läge och med de byggnadsvolymer som planförslaget
medger.
Att nya, höga byggnader tillkommer i Karlstad behöver i sig inte vara något negativt för stadsbilden. I stadens byggnadshistoria har det skett stora förändringar även
tidigare. Höga landmärken, som de nya byggnaderna kommer att utgöra, är heller
inget nytt i stadsbilden. Det höga vattentornet på Herrhagen och Löfbergsskrapan
är synlig på långt håll och har sedan lång tid präglat Karlstads stadssiluett.
De nya planerade byggnaderna har inte det symbolvärde som en kyrka har, men
kan ändå ses som representanter för vår tids byggande, där mer spektakulära, väl
synliga nya byggnader uppfattas som tecken på framåtanda och växtkraft. Konsekvenserna av att nya höghus blir synliga på långt håll i stadsbilden kommer att beröra boende och besökare i Karlstad. Byggnaderna är betydligt högre än omgivande
byggnader och kommer därmed att avteckna sig tydligt från många platser i omgivningen, precis som kyrktornet och höghuset i Tyggårdsviken gör idag.
Som fotomontagen visar kommer de nya höghusen inte att förminska intrycket av
stadens uppstickande landmärken bl.a. Kyrktornet (domkyrkans torn), vattentornet
osv, eftersom avståndet mellan Kyrktornet och projektet är så pass stort. Dessutom
ställs hög krav på arkitektoniska stilar, färgsättning och materialval när höghus
sticker ut över stadsiluettet.
Konsekvenserna av planförslaget sett på närmre håll berör mest de boende i bostadsområdet Sundsta/Norrstrand och alla som ska ta sig från centrum till stadsdelarna norrut via Sundsta torg. Förutom höghusen kommer även de övriga förändringarna som planförslaget medger att påverka stadsbilden sett på närmre håll.
Det finns goda förutsättningar att förändringarna i stadsbilden kommer att upplevas
positivt även sett på nära håll. Planområdet befinner sig således i skärningspunkten
mellan stadsdelarna Sundsta och Norrstrand. Genom att den aktuella delen av
Sundsta får en stadsmässigare karaktär och skapar en ny mötesplats knyter man
samman stadsdelarna Sundsta och Norrstrand och skapar ett naturligt och attraktiv
möte mellan dessa stadsdelar.
På nära håll blir skalskillnaden mellan höghusen och Sundsta övriga bebyggelse
mer markant än på långt håll. De nya byggnaderna avviker i skala från bebyggelsen
i närområdet framför allt från Sundstavägen och kyrkogården.
Sammanfattningsvis kommer de nya höghusen att bli ett nytt inslag i stadsbilden
som markerar en plats i stadsmiljön och kan ge Sundsta en ny identitet. Eftersom
föreslagen bebyggelse bildar en grupp av byggnader runt ett nytt stadsrum, bedöms
det att byggnaderna trots sin kraftigt avvikande karaktär inte kommer att minska
omgivningens upplevelsevärde.
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Trafikkonsekvenser
Dagens trafikmängd på Rudsvägen i det aktuella avsnittet bedöms uppgå till ca 6000
fordon per årsmedeldygn. Det gäller i en punkt strax norr om planområdet. Trafikalstringen från ett nytt bostadsområde beräknas utifrån antal hushåll eller bruttoarea
(BTA). Ett genomförande av planförslaget innebär att området kan få bebyggas med
ca 250 lägenheter. En grov uppskattning av trafikalstringen från det nya området
ger max 65020 fordon per årsmedeldygn. Den tillkommande trafiken från det nya
området bedöms inte påverka Rudsvägen nämnvärt.
Tillgänglighet och trygghet
Trygghet är bl. a. att kunna röra sig i och kring sin bostad och i staden utan att uppleva sociala eller fysiska begränsningar. Ett område där det finns människor och
”ögon” som ser vad som händer upplevs oftast tryggare än ett folktomt område.
Utformning av allmänna platser och gång- och cykelvägar ska göras så att överblickbarhet och trygghet, tillsammans med skönhet och trivsel, blir så stor som
möjligt.
Hälsokonsekvenser
Buller
Planområdet korsas av Rudsvägen som trafikeras av ca 6000 f/d, vilket kan innebära störningar från biltrafik. Enligt bullerutredningen kommer trafikbullret mot
Rudsvägen att överstiga rekommenderade utomhusnivåer vid bostädernas fasader.
Detta innebär att särskilda åtgärder måste göras i byggnadens konstruktion för att
klara inomhusvärden för bostäder. Beräkningsresultaten visar att nya bostäder i de
föreslagna lägena kan utformas så att alla boende kommer att ha tillgång till goda
ljudmiljöer, under förutsättning att principen för ”hälften av bostadsrummen ska
vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids vid bostadsbyggnadens fasad ” tillämpas vilket är
möjligt i centrala kvarter i staden.
En noggrann bullerberäkning har genomförts som omfattar buller från vägtrafik.
Om bostäder utformas med hänsyn till bullerproblematiken finns goda förutsättningar att uppnå en god boendemiljö.
Luftkvalitet MKN
En luftföroreningsberäkning har utförts av Ramböll i Malmö. Syftet är att kunna
svara på om planen medför att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids.
Beräkningar har gjorts för ett framtida scenario, år 2020, där området är fullt utbyggt enligt planen med ny bebyggelse på båda sidor om Rudsvägen, upphöjt torg
och gångfartsområde.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att beräkningarna av luftföroreningar kring
planområdet med hänsyn till framtida trafikflöde, planens intention osv. kommer
att ligga under miljökvalitetsnormen men att den nedre utvärderingströskeln kommer att överskridas. Utifrån beräknade nivåer kan det därför ses som nödvändigt att
kommunen följer upp luftsituationen i första hand genom beräkningar och sedan
mätningar.
Markföroreningar
Två miljötekniska markundersökningar har genomförts för drivmedelsförsäljning i
fastigheterna Svarvaren 14. Undersökningar har i samband med planarbetet kompletterats och utökats så att det omfattar hela planen. Undersökningen visar att det
finns förorenad mark som överstiger de generella värdena för MKM.
En marksanering och/eller masshantering enligt åtgärdsplanen (sidan 25) är en förutsättning för planens genomförande, och konsekvensen blir således att området
befrias från förorenade massor genom att planen genomförs.
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