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Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2014:900, kapitel 5. 

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

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

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget 
som finns tillgängligt på kommunens hemsida, stadshuset och biblioteket. Granskningstiden 
är minst två veckor.

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

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

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte 
är överklagad.

PLANPROCESS OCH FÖRFARANDE
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av: 

• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

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

vikelsen.

Inledning

Bakgrund
Fastighetsägaren till Taltrasten 1 och Björktrasten 2 har begärt planändring för att möjliggöra för 
fler bostäder inom och i direkt anslutning till befintligt bostadskvarter. 

Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare bostäder inom och i direkt anslutning till befintliga 
bostadskvarter. 

Huvuddrag
Två bostadskvarter, med flerbostadshus i 3-4 vån, uppförda på 50-talet, föreslås förtätas genom att 
befintliga parkeringsytor samt del av Bydammsparken nyttjas för att uppföra nya bostadshus. Ny 
bebyggelse anpassas i höjd och skala till befintliga byggnader i kvarteret. Nya byggnader placeras så 
att kvarteret sluts runt en gemensam innergård respektive park. Parken ska dock upplevas offentlig 
varför kvartersmarkens utbredning och byggnadens utformning i det södra kvarteret begränsas.
 

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Plandata
Planområdet är beläget på Färjestad, ca 3 km norr om Karlstads centrum. Planområdet omfattar ca 
1 hektar. I planen ingår delar av fastigheterna Taltrasten 1 och Björktrasten 2 vilka ägs av Stiftelsen 
Karlstadshus, samt del av fastigheten Färjestad 2:1 som är i kommunal ägo. Den kommunala mar-
ken inom planområdet innefattar hela Bydammsparken, del av Solskiftesgatan, del av Dammgatan 
och del av markparkering i anslutning till Dammgatan. 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planen stämmer överens med översiksplanens 
(ÖP 2012) stadsbyggnadsprincip om att förtäta staden i lägen där förtätningen ökar förutsättning-
arna för hållbart resande och energiutnyttjande. Området är fjärrvärme- och kollektivtrafikförsörjt 
och ligger inom 4 kilometers cykelavstånd till centrum och lämpar sig därför för förtätning. Förtät-
ning inom grönområden kan enl ÖP 2012 vara acceptabelt. 

Övriga program och policys
Grönstrukturplanen
Bydammsparken, som ingår i planområdet anges i grönstrukturplanen som ”närpark”, vilket inne-
bär att den främst används av närboende. Boende inom stadsdelen har enligt Grönstrukturplanen 
en god tillgänglighet till grönska av olika slag. Funktionen som närpark bedöms kunna bibehållas på 
ett likvärdigt sätt även om en mindre del av parken ianspråktas.

Gällande detaljplan
För området finns en gällande detaljplan från 1962 som anger område för bostäder. Befintliga 
byggnader är reglerade med ett högsta våningstal om tre våningar. Övrig kvartersmark får inte 
bebyggas, med undantag för mindre ytor för garagebyggnader samt en transformatorstation. 
Bydammsparken är planlagd som park. 

Även en mindre del av detaljplan för Blåkråkan mm från 1997 berörs. Planen syftade i denna del att 
möjliggöra en vändplan på Solskiftesgatan.

Taltrasten 1

Björktrasten 2

Färjestad 2:1

Björktrasten 1

Planområdet markerat.
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Gällande tomtindelning
För fastigheten Taltrasten 1 gäller den tomtindelning som fastställdes år 1957 och som är registre-
rade som tomtindelningakt 1780K-162/1957. Denna upphävs för hela fastigheten Taltrasten 1 i och 
med denna detaljplan.

För den del av fastigheten Färjestad 2:1 som ingår i planområdet gäller den tomtindelning som 
fastställdes år 1983 och som är registrerade som tomtindelningakt 1780K-37/1983. Denna upphävs, 
för den del fastigheten Färjestad 2:1 som ingår i planområdet, i och med denna detaljplan.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 2016-06-22 § 30, att upprätta 
detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Taltrasten 1 mfl på Färjestad. 

Behovsbedömning
För den aktuella detaljplanen har behovsbedömning om miljöbedömning gjorts och samråds med 
Länsstyrelsen 2018-06-20 enligt Miljöbalken (6 kap). Behovsbedömningen är gjord utifrån förord-
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens bedömning är 
att genomförandet av denna plan inte riskerar innebära betydande miljöpåverkan varför en miljö-
bedömning inte gjorts för detaljplanen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Planen kan dock innebära en viss påverkan på miljön, vilket behandlas under rubriken Konsekven-
ser i denna planbeskrivning. 

Följande aspekter har i behovsbedömningen bedömts vara relevanta att behandla:
• Översvämningsrisk (Klarälven och skyfall )
• Bydammsparkens funktion som närpark
• Skuggning och stadsbild

Gällande detaljplan.
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Avvägningar enligt Miljöbalken m.fl.
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning i allmänhet och miljöbalken i synnerhet. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

2 kap. MB – Allmänna hänsynsregler
Planen bedöms uppfylla kraven på hänsyn.

3 kap. MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Planen bedöms uppfylla kraven om hushållning med mark och vattenområden. Detaljplanen be-
döms inte påverka något riksintresse.

4 kap. MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Detaljplanen påverka något område som avses i 4 kap. MB. Det finns inga riksintressen inom eller i 
närheten av planområdet. 

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

Den lokala ökningen av bilrörelser som följd av fler bostäder inom området bedöms inte innebära 
att föroreningar i utomhusluft påverkas märkbart. Det finns inga kända markföroreningar inom 
eller i närheten planområdet. Marken inom planområdet kommer i sitt genomförande inte att kräva 
omfattande utfyllnads- eller schaktarbeten som kan tänkas påverka vattenkvaliteten i recipient.

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

Markanvändning
Planens norra del utgörs i huvudsak av kvartersmark för bostadsändamål. Marken används för 
boendeparkering (markparkering). I planen ingår även del av Solskiftesgatan som är en allmän gata 
som i första hand används för angöring till intilliggande bostadskvarter. Planområdet angränsar till 
innergården som används för lek/vistelse för de boende i kvarteret. 

Planens södra del omfattas till större delen av kommunal parkmark (Bydammsparken). Parken 
omsluts av flerbostadshus. Del av marken som planläggs ligger inom kvartersmark som används 
för boendeparkering (markparkering) och miljöhus. Del av markparkeringen ligger inom kommunal 
gatumark.

Planförslag
Kvartersmarken i det norra området föreslås bebyggas med ett flerbostadshus på nuvarande bo-
endeparkering. Ca hälften av parkeringsplatserna kan ersättas i direkt anslutning till den föreslagna 
byggnaden. Övriga parkeringsplatser kan ersättas norr om kvarteret, inom kvartersmark. Byggrätten 
innebär möjlighet till ca 45 nya lägenheter av varierande storlek.

Del av Solskiftesgatan planläggs som gata (GATA) likt gällande plan, med förändringen att gatuhöj-
den regleras (+48,25) i syfte att säkerställa angöring vid översvämning (Klarälvens 200-årsnivå).

I den södra delen föreslås ca 400 m2 av Bydamsparken ianspråktas för bostadsändamål (B). Marken 
ligger i direkt anslutning till befintlig kvartersmark för bostäder. Utökningen av kvartersmarken 
möjliggör för en ny byggrätt som innebär ca 20 nya lägenheter av varierande storlek. I syfte att mi-
nimera intrånget i parken begränsas den privata utemiljön kring planerat bostadshus till ett område i 
direkt anslutning (2-3 meter) till byggrätten. Övriga delar av parken bekräftas i planen med använd-
ning PARK. Även ca 200 m2 kommunal gatumark föreslås upplåtas för bostadsändamål i syfte att 
ingå som del i bostadsparkering. 

Den gångbana som avgränsar fastigheterna Björktrasten 2 och Ringtrasten 1 från Bydammsparken 
ligger idag delvis inom kommunal parkmark och delvis inom kvartersmark för bostäder. För att 
förtydliga ägande och ansvar justeras gränsen mellan parkmark och bostadsmark så hela gångbanan 
ingår i bostadsmarken. 

En mindre del av Bydammsparken föreslås övergå till gatumark (GATA) för att upprätthålla ett nio 
meter brett vägområde. Även delar av befintliga Dammgatan bekräftas som gata i syfte att släcka ut 
osammanhängande delar av gällande detaljplan.

Bebyggelse
De två bostadskvarter innehåller flerbostadshus (hyresrätter) uppförda under 50-talet. Byggnaderna 
är i huvudsak tre till fyra våningar med sadeltak. Flera av byggnaderna är utformade med garage i 
bottenvåningen. Byggnaderna har genomgått en ombyggnation under 80-talet då bland annat fasad-
material byttes.

Byggnaderna är placerade i en halvsluten kvartersform med en grön innergård respektive park i  
mitten.
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I anslutning till bostadshusen finns ett antal mindre byggnader som används som miljöhus, cykel-
förråd och dylikt. I det norra kvarteret, i anslutning till Solskiftesgatan finns också en nätstation 
som förser området med el.

Planförslag
Inom aktuellt planområde föreslås två nya byggrätter. För de båda byggrätterna medges en ny bygg-
nad om upp till fyra våningar (IV) med en högsta byggnadshöjd om 15,5 meter. För att möjliggöra 
hiss upp till vind tillåts hisstoppar och även fläktrum och takkupor över byggnadshöjden längs med 
upp till halva fasadlängden (f1). Bestämmelsen möjliggör en femte indragen takvåning. 

Byggrätten i det norra kvarteret är i planen begränsad till en yta om 12 x 47,5 meter. Fullt utnyttjad 
byggrätt innebär ca 45 lägenheter. Balkonger får i det norra kvarteret kraga ut mot innergården upp 
till 2,5 meter över byggrättsgränsen (v1). Mot Solskiftesgatan får balkonger högst kraga ut högst 0,5 
meter (v3) över byggrätten. 

Strax väster om det föreslagna bostadshuset medges ett förråd/uthus/miljöhus eller likande mindre 
byggnad i ett plan (kryssmark). Även i anslutning till Norra infarten ges planstöd för både befint-
ligt och ett ytterligare miljöhus (kryssmark). 
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Illustrationsplan. Nya bostadshus markerade med svart.
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Visualisering över föreslagen bebyggelse. Vy från öster.

Visualisering över föreslagen bebyggelse. Vy från söder.
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Byggrätten är i det södra kvarteret är begränsad i plan till en yta om ca 16 x 18 meter. Fullt utnyttjad 
byggrätt innebär ca 20 lägenheter. Balkonger tillåts kraga ut upp till 1,8 meter över byggrättsgränsen 
(v2) mot parken och mot parkeringen i öster. Mot Dammgatan får balkonger högst kraga ut högst 
0,5 meter över byggrätten. 

Strax öster om planerat bostadshus, på nuvarande parkeringsplats medges förråd/uthus/miljöhus 
eller likande mindre byggnad i ett plan (kryssmark). 

Markens utformning
I det södra kvarteret är det av stor vikt att Bydammsparken efter planens genomförande upplevs 
tillgänglig för närboende då det är en allmän park. Byggnadens placering är därför preciserad i pla-
nen och kvartersmarkens utbredning har begränsats så att enbart mark i direkt anslutning (2-3 me-
ter) till byggnaden utgör kvartersmark. Parken planläggs i syfte att förhindra ytterligare förtätning 
under planens genomförandetid. Parken avses rustas upp och en tydligare entré från Dammgatan 
ordnas. Då kringliggande gångbanor föreslås övergå till kvartersmark görs en översyn av gångsys-
temet i parken. Del av parken kan bli nödvändig att utforma så skyfallsvatten kan fördröjas. Större 
uppfyllnader av marken inom parken är olämpligt med hänsyn till skyfallshanteringen.

Grönytor och växtlighet
Enligt kommunens miljö- och klimatstrategi ska alla invånare i Karlstad ha tillgång till ett mindre 
grönområde inom 100 meters avstånd, ett större grönområde inom 300 meters avstånd och ett när-
strövområde inom 30 minuters promenadavstånd (ca 2,5 km). Ett litet grönområde kan vara inom 
bostadsgården eller om tillgång till egen trädgård finns räknas det. Ett större grönområde är över 1 
hektar som generell riktlinje men här får bedömning göras från fall till fall, ner till 0,5 ha ca kan vara 
ok om den är välgestaltad och det finns möjlighet till både aktivitetet och vila och om det i övrigt 
finns god tillgång till egna trädgårdar eller gröna större bostadsgårdar. Det större grönområdet ska 
erbjuda möjlighet till aktivitet och vila och fungera som en mötesplats för boende i området. Vägen 
till grönområdena inom 100-300 meter ska vara utan större fysiska och psykiska barriärer. 

Boende inom stadsdelen har enligt Grönstrukturplanen en god tillgänglighet till grönska av olika 
slag. Målet om närhet till ett mindre grönområde och ett närströvområde (Rudsskogen och Tyrsko-
gen) uppfylls helt för samtliga bostäder inom Färjestad. Målet om ett större grönområde inom 300 
meter uppfylls för 90 % av de boende. Parken inom planområdet, Bydammsparken, anges i grönst-
rukturplanen som ”närpark”, vilket innebär att den främst används av närboende. Parken är enbart 
ca 0,6 ha stor men skulle genom en bättre gestaltning kunna fylla samma funktion som en ”Kvarter-
spark”, som ett komplement till kvartersparken Herrgårdsparken, strax väster om planområdet. 

Bydammsparkens funktion som närpark (mindre grönområde) bedöms kunna bibehållas på att 
acceptabelt sätt efter planens genomförande. Det är av stor vikt att parken inte sluts helt av bo-
stadsbebyggelse, vilket regleras på plankartan. För ianspråktagandet av parkmarken avses kom-
pensationsåtgärder att göras. Detta innefattar en mindre upprustning av parken samt en översyn 
av gångsystemet inom parken. Parken har nyligen fått en tydligare entré i syfte att tillgängliggöra 
parken för boende i närområdet. Tillkommande byggnad innebär att tre större björkar behöver tas 
ner. Träden ska ersättas på annan plats inom Bydammsparken. 

Även innergårdens funktion i det norra kvarteret bedöms kunna bibehållas med föreslagen förtät-
ning. 
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Offentlig och kommersiell service
Området har god tillgänglighet till offentlig service såsom förskola, skola, vårdcentral etc. Närmsta 
förskola (Sångtrasten) finns i direkt anslutning till planområdets västra del. Närmsta grundskola är 
Färjestadsskolan, ca 500 meter från planområdet. I Ruds centrum, ca 700 meter öster om planområ-
det, finns förutom vårdcentral även mataffär, pizzeria mm.

I närområdet finns även Löfbergs Arena, bilservice och ett antal andra servicefunktioner.

Gator och trafik
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförsörjningen i området god. Busslinje 6 (baslinje) trafikerar området med 20-minu-
terstrafik. Närmsta busshållplats finns på Färjestadsvägen direkt väster om planområdet. 

Karlstadsstråkets demosträcka för snabbuss som går mellan Ruds bytespunkt och Stora torget stan-
nar vid Rudsskolan ca 1 km från planområdet. Avsikten är sedan att förlänga Karlstadstråket till bl a 
Universitetet och Bergviks köpcentrum.

Gång- och cykeltrafik
Området är omgivet av sammanhängande kommunalt gatunät med trottoar på en eller två sidor om 
vägen/gatan. Cykelväg finns bland annat längs älven till centrum och till Ruds centrum och vidare 
öster ut. Området bedöms ha en acceptabel standard för gående och cyklister.

Biltrafik och gatumiljö
Planområdet är omgivet av sammanhängande kommunalt gatunät. Norra infarten i öster är en 
större genomfartsgata med ca 5000 fordon per dygn (ÅDT). Färjestadsvägen i väster är en ma-
targata med ca 1600 fordon per dygn (ÅDT). Båda gatorna har en skyltad hastighet på 50 km/h. 
Övriga gator, Solskiftesgatan och Dammgatan är angöringsgatator med betydligt färre fordon och 
lägre hastighet. 

Infart till parkeringsplatserna i det södra kvarteret kan ske från både Norra infarten och Damm-
gatan. En mindre del av Bydammsparken föreslås övergå till gatumark för att åstadkomma ett nio 
meter brett gaturum. I gatans västra del ordnas en trottoar på norra sidan av Dammgatan, fram till 
parkens nya entré.

Norra kvarterets parkeringsplatser angörs från Solskiftesgatan respektive Färjestadsvägen. Angöring 
till nya bostäder föreslås ske på samma sätt. Del av Solskiftesgatan ingår i planområdet och gatans 
höjd regleras till minimihöjden +48,25 RH 2000. Detta innebär att gatan i vissa delar behöver höjas 
ca 5 cm. Höjningen syftar till att klara angöring till bostäderna vi höga flöden i Klarälven.

Då planen innebär att parkerade bilar inom kvartersmark behöver backa ut på Solskiftesgatan 
behöver befintlig kantstensparkering behöver utgå. Detta berör ca 8 oreglerade parkeringsplatser 
som idag kan nyttjas för korttidsparkering (15 min). Plats kommer dock fortsatt att finnas för i- och 
urlastning vid ett antal lägen längs Solskiftesgatan. 
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Parkering
Bil
Vid nybyggnation ska Karlstads kommuns parkeringsnorm följas.

Totalt inom det norra och södra kvarteret finns idag 174 parkeringsplatser varav 28 är i garage och 
146 på markparkering. Dagens parkering bedöms ungefär motsvara dagens behov även om samtliga 
p-platser inte är uthyrda idag. I och med att byggnation sker på befintlig parkeringsplats i det norra 
kvarteret försvinner 48 platser som behöver ersättas inom området. 

Ny bebyggelse i det norra kvarteret uppskattas medföra ett parkeringsbehov om ca 30 platser. 
Planerad ny bebyggelse i det södra kvarteret beräknas generera ett parkeringsbehov på ca 15 platser. 
Behovet är en ungefärlig beräkning utifrån tillåten byggrätt och uppskattad lägenhetsfördelning.  

För att tillgodose parkeringsbehovet enligt nuvarande p-norm vid full utbyggnad behövs totalt ca 
219 parkeringsplatser finnas tillgängliga för de båda kvarteren efter planens genomförande. 

För denna detaljplan bedöms det lämpligt att pröva tillämpning av Grön resplan. Grön resplan kan 
tillämpas i områden som har en god kollektivtrafikförsörjning och närhet till service mm i syfte att 
främja ett hållbart resande och frigöra mark för annat än parkering. Hur många parkeringsplatser 
som är möjliga att reducera beror på vilka åtgärder som görs. Bilpool, lådcykelpool och gratis kol-
lektivtrafikkort är exempel på åtgärder som kan minska parkeringsbehovet och innebär en reduce-
ring mellan 5-10% av p-platserna. Beslut om Grön resplan tas i samband med bygglov.

Vid tillämpande av Grön resplan, med en reducering på 10 %, kan p-talet reduceras till 197 platser, 
enligt räkneexempel ovan. Parkeringsbehovet bedöms möjligt att tillgodose inom egen fastighet.

Cykel 
Även för cykelparkering ska gällande parkerinsgnorm följas vid nybyggnation. 

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

För att tillgodose Boverkets krav och för att uppfylla parkeringsnormen medges på plankartan 
byggrätter för cykelförvaring i anslutning till den nya bebyggelsen. 

Utifrån tillåten byggrätt och uppskattad lägenhetsfördelning kan ny bebyggelse i norra kvarteret 
generera ett behov om ca 75 platser. I det södra kvarteret uppskattas behovet till ca 37 platser. Ett 
tillräckligt antal cykelparkeringsplatser bedöms kunna anordnas inom den egna fastigheten. Utöver 
de förrådsutrymmen som medges på plankartan kan även enklare väderskydd ordnas i markplan.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning gjordes 1950 i samband med byggnation av befintlig bebyggelse inom de 
båda kvarteren. Marken utgörs av sand (älvsediment) och byggnader kan uppföras med normal 
grundläggning. Inga problem med sättningar eller andra grundläggningsproblem har noterats på 
bebyggelsen. En geoteknisk utredning bör dock göras inför byggnation.

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom kommunens allmänna verksamhetsområde för VA och ny bebyggelse 
avses anslutas till befintligt VA-nät. Befintliga ledningar för vatten och spillvatten löper genom 
Björktrasten 2 (u-område på plankartan) och ansluter till Dammgatan. Ny byggnad i söder ansluts 
lämpligast i Dammgatan där även dagvattenledningar finns. Ny byggnad i norr ansluts till vatten- 
och spillvattenledningar i Solskiftesgatan.

I området finns en kapacitetsbrist i spillvattenledningssystemet. Att ansluta de ca 70 lägenheterna 
som planen innebär bedöms möjligt att genomföra. Planområdet ligger längst upp i spillvattennätet 
och har därmed en påverkan på hela spillvattennätet innan det når pumpstationen på Hagaborg. Yt-
terligare förtätning inom Färjestad efter denna exploatering kan innebära stora investeringar för VA.

Hus inom planområdet med tre eller fler våningar kan komma att behöva egen tryckhöjning av vat-
ten för att högt belägna lägenheter ska erhålla erforderligt vattentryck.

Dagvatten
Dagvatten och dräneringsvatten från fastigheten Taltrasten 1 leds idag felaktigt till spillvattennätet. 
För att minska belastningen på spillvattennätet föreslås en dagvattenseparering. På så vis frigörs 
kapacitet i spillvattennätet för tillkommande bebyggelse inom planområdet. Då dagvattensystem 
från befintlig anslutningspunkt i nuläget har en kraftigt begränsad kapacitet föreslås en ny förbin-
delsepunkt strax norr om Taltrasten 1. Från den nya anslutningspunkten leds dagvattnet i befintlig 
ledning västerut mot Klarälven. Denna ledning har relativt god kapacitet. Dagvattenseparering och 
anslutning till ny förbindelsepunkt innebär positiva effekter för befintlig bebyggelse och är en förut-
sättning för nybyggnation inom Taltrasten 1.

Att tillkommande hårdgjorda ytor innebär en ökad belastning på det kommunala dagvattensystemet. 
När dagvatten avleds direkt från hårdgjorda ytor till ledningar innebär det höga flödestoppar i led-
ningssystemet och minskad grundvattenbildning i området. För att minska risken för ett överbelas-
tat dagvattensystem med översvämningar som följd ställer Karlstads kommun krav på fördröjning 
av motsvarande minst 10 mm nederbörd per kvadratmeter hårdgjord yta enligt den nya dagvatten-
planen (2022). Hårdgjord yta avser reducerad area, d.v.s. hur stor del av ytan som bidrar till avrin-
ningen av dagvatten och är hårdgjord (t.ex. tak och asfalt). Dagvatten ska i första hand hanteras i 
öppna, gröna dagvattensystem, vilket innebär långsammare avrinning och lägre flöden jämfört med 
avledning i enbart dagvattenledningar. Där markens förutsättningar medger ska infiltration efter-
strävas för att upprätthålla grundvattennivån. Öppna, gröna dagvattenanläggningar bidrar även till 
rening av dagvatten. I händelse av skyfall har de öppna anläggningarna generellt sett högre kapacitet 
än nedgrävda ledningar och utgör mer robusta system.

I planområdets norra del är marken där byggnation möjliggörs redan hårdgjord (asfalterad parke-
ringsplats) varför byggnaden inte genererar något ytterligare behov av omhändertagande av dag-
vatten i detta kvarter. Planen genererar dock ett behov av fler parkeringsplatser och därmed med 
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utökade hårdgjorda ytor norr om kvarteret. Då kapaciteten i dagvattenledningen är god i detta om-
rådet efter anslutning till ny förbindelsepunkt bedöms det inte motiverat att ställa krav på fördröj-
ning. Däremot bör dagvatten som avrinner från parkeringsytor ledas över översilningsytor (gräsytor) 
för att åstadkomma en viss rening innan dagvattnet leds ner till brunnar. 

I det södra kvarteret föreslås byggnation på mark som idag är genomsläpplig, vilket genererar ett 
behov av att omhänderta dagvatten. Dagvatten avrinner i denna del av planområdet till dagvat-
tenledningar med utlopp i Färjestadsbäcken, vilken har en svämningsproblematik. Fördröjning ska 
därför anordnas inom kvartersmark enligt kommunens fördröjningskrav. Byggnationen beräknas 
genererar ett behov av ca 7 m3 fördröjning, vilket föreslås ordnas med fördröjningsmagasin under 
parkeringsplatser inom kvartersmark. Det aktuella området förses därför med planbestämmelse (b2) 
som ställer krav på att minst 7 m3 fördröjningsmagasin ska anordnas under mark. 

Rening av dagvatten
I Karlstad kommun ställs krav på rening av dagvatten vid ny- och större ombyggnationer. Kraven 
anges som olika reningskategorier utifrån markanvändning och presenteras i Tabell 2. I tabellen ges 
förslag på lämpliga dagvattenanläggningar som uppfyller de olika reningskategorierna.

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

Avfall
Idag hanteras avfall för de två bostadskvarteren i totalt fyra miljöhus med en strategisk placering 
nära in- och utfarter, lättillgängliga för både boende och renhållningsfordon. Miljöhus finns idag 
i anslutning till Solskiftesgatans västra respektive östra del samt intill parkeringsplatserna i sydost 
respektive sydväst. Den sistnämnda kommer i och med byggnation i intilliggande fastighet ersättas 
på ny plats på motsatt sid av Dammgatan. 

Befintliga miljöhus kan nyttjas även av tillkommande bostäder. Om behov av mer utrymme upp-
kommer kan det ordas t.ex i direkt anslutning till befintliga miljöhus. Planen medger även byggrätter 
för nya miljöhus, cykelförråd och dylikt i både det södra och norra kvarteret (kryssmark). 
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Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
I området finns risk för översvämning vid höga flöden i Klarälven. Ett 200-årsflöde i Klarälven 
innebär vattennivån +48,44 m (RH 2000) och beräknat högsta flöde (BHF) ger +49,1 m (RH 2000) 
i höjd med planområdet. En översvämning till beräknat högsta flöde skulle innebära att större delen 
av Färjestad med tillfartsvägar kommer att bli översvämmade med vattendjup på upp till ca en halv 
meter. Att säkerställa hela bebyggelsen inom detaljplanen till beräknat högsta flöde har inte bedömts 
motiverat. Projektet är en komplettering inom befintlig miljö där det finns skäl att göra avsteg från 
de rekommendationer Boverket anger ska tillämpas för byggande i översvämningshotade områden. 
Detaljplanen har dock säkerställt att kommunens riktlinjer för översvämning (Kommunfullmäktige 
2018-01-25) klaras. Bebyggelsen och angöring till bebyggelsen klarar vattennivåer med en åter-
komsttid av 200 år. Se separat PM (Översvämningsfrågor för detaljplan för del av Taltrasten 1 m.fl., 
2021) gällande översvämningsfrågor för motiv till avsteg och konsekvensbedömning.

Plankartan innehåller en bestämmelse (b1) om att lägsta nivå för färdigt golv är +48,5 m RH 2000 
(200-årsflöde). Detta för att byggnaden inte ska skadas vid en 200-årshändelse. Därutöver anges att 
tekniska anläggningar och öppna inlopp under denna nivå ska utföras översvämningssäkra. På så 
sätt kan byggnaden t.ex hållas varm och fungera (under förutsättning att stadens tekniska system 
utanför byggnaden är i funktion) under översvämningssituationen så att boende inte behöver evaku-
eras.

Vid översvämning bedöms tillfart för räddningstjänst i första hand vara möjligt direkt från Norra 
Infarten. Anslutande gator (Dammgatan och Solskiftesgatan) ligger något under 200-årsnivån (ca 0 
- 25 cm). I kommunens översvämningsriktlinjer anges att översvämning av tillfartsväg understigan-
de 20 cm kan accepteras där översvämningen bedöms vara kortare än två veckor (vilket är förväntat 
vid höga nivåer i Klarälven). Vattendjupet 20 cm har valts för att det då är möjligt för räddnings-
tjänstfordon att ta sig fram, och för att vuxna, friska människor klarar att vada i sådana vattendjup. 
För att säkerställa att tillfartsvägar inte kommer ligger lägre än 20 cm under 200-årsnivån innehåller 
planen en bestämmelse om en lägsta gatuhöjd på +48,25 m RH2000. Detta innebär att en kortare 
sträcka av Solskiftesgatan behöver höjas upp till ca 5 cm. Denna höjning bedöms möjlig att genom-
föra utan att närliggande befintliga hus påverkas negativt.

60m40200

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-09-08

Skala 1:2000

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

Beräknad vattenutbredning och vattendjup vid 200-årsflöde i Klarälven.
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Golvnivån är anpassad för att säkra bostäderna från vattenavrinning från gata. Om källare byggs 
krävs pumpning.

Även skyfall behöver beaktas. Extremregn och skyfall ska avledas så att inga skador på byggnader 
uppstår. Bydammsparken är, enligt kommunens skyfallskartering, ett instängt område där vatten an-
samlas i en lågpunkt. Avrinningsområdet är dock begränsat och den befintliga volymen anses vara 
tillräckligt för att vattnet inte ska inte påverka kringliggande byggnader. Med föreslagen placering av 
ny bebyggelse innebär nybyggnationen ingen försämring gällande möjligheten att fördröja vatten i 
Bydammsparken. 

Trafikbuller
Planområdet ligger i anslutning till Norra Infarten med ca 5000 fordon (ÅDT). I det norra kvarteret 
föreslås en ny byggnad ca 40 meter från vägen och i det södra kvarteret ca 100 meter från vägen. 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett verktyg för att enkelt beräkna 
utbredningen av buller från vägtrafik. Utifrån trafikmängd och hastighet (50 km/h) kan utifrån detta 
beräkningsverktyg antas att redan 30 meter från Norra Infarten klaras riktvärden för bostäder.  Yt-
terligare trafikbullerberäkningar bedöms därför inte nödvändiga att göra. I båda kvarteren föreslås 
byggnaderna placeras så att befintlig bebyggelse fungerar som avskärmning från trafikbuller på 
Norra Infarten. 

Trafikmängden på Färjestadsvägen väster om planområdet är betydligt lägre, ca 1600 fordon 
(ÅDT). Föreslagen bebyggelse bedöms på grund av den låga trafikmängden, hastigheten (50 km/h), 
byggnadernas avstånd till vägen och dess placering inte kunna påverkas betydande av trafikbuller 
från vägen. För intilliggande fastighet, Koltrasten 23, gjordes en bullerutredning 2017-07-05 (WSP). 
Utredningen resulterar i att den ekvivalenta ljudnivån underskrider 60 dBA på planerad bebyggelses 
samtliga fasader. Rimligen bör trafikbullernivåerna från Färjastadsvägen vara lägre vid föreslagen ny 
bebyggelses fasader i planförslaget då avståndet är längre. För planerad bebyggelse bedöms en god 
ljudmiljö kunna uppnås utan åtgärder.

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

Planen medger bostäder i upp till fyra våningar (+ en indragen femte våning) och de brandsäker-
hetskrav som ställs kan uppfyllas med planens utformning.
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, 

grundkarta, nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsreglering
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Upprätta ramavtal, markanvisningsavtal, överens-
kommelse om lantmäteriåtgärd och tomträttsavtal. 
Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten 
och dagvatten

Exploatör Exploatering inom kvartersmark

Avtal
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och exploatör.

I syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i genomförandet av detaljplanen kommer 
parterna att träffa följande avtal: 

- Ramavtal, där överenskommelser i stora drag ingår som tex. vilka åtgärder som exploatören måste 
vara med att bekosta även utanför egen fastighet alltifrån trafiklösning till lekplats/park och VA-
lösning för möjligheten att exploatera.

- Markanvisningsavtal, där det avtalas om villkoren för kommande upplåtelseavtal såsom tomträtts-
avgäld, område och byggnadsskyldighet. 

- Tomträttsavtal, vilket upprättas efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft, fastställer bland 
annat avgälden för kommande 10 år, storlek på fastigheten och tomträttens ändamål.

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

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen innebär behov av fastighetsbildning. Delar av Färjestad 2:1 (a och b på kartan nedan) 
regleras till Björktrasten 2 för att av kommunen säljas/upplåtas med tomträtt till exploatören för att 
ingå i kvartersmark för bostadsändamål. Alternativt kan del av Färjestad 2:1 (a) och mindre del av 
Björktrasten 2 i direkt anslutning till föreslagen ny byggnad regleras till en ny fastighet.

Då del av Färjestad 2:1 (b) regleras till Björktrasten 2 behöver befintlig ledningsrätt, 1780K-
2001/6.1, (u på kartan nedan) utökas fram till ny gräns för Färjestad 2:1 (allmän platsmark för gata). 
Ledningsrätten bekräftas med bestämmelsen u på plankartan.

Detaljplanen möjliggör att reglera befintlig gångbana inom Bydammsparken (Färjestad 2:1) till 
Björktrasten 1 respektive 2. Delar av gångbanan ligger redan idag inom Björktrasten 1 och 2. De 
delar av gångbanan som ligger inom fastigheten Färjestad 2:1 är markerade med lila (c) på kartan 
nedan. 

Karta, fastighetsreglering. Blått område (a) utgör idag parkmark inom fastigheten Färjestad 2:1 och föreslås regleras 
till kvartersmark för bostadsändamål. Gulmarkerat område (b) utgör idag gatumark och föreslås regleras till 
kvartersmark för bostadsändamål. Lila markering (c) redovisar de delar av gångbanan som ligger inom kommunal 
parkmark och föreslås regleras till intilliggande bostadsfastighet. Grönmarkerat område (d) visar parkmark som 
föreslås planläggas som gatumark för att möjliggöra för ett nio meter brett gaturum. Parken och gatan ingår i samma 
stamfastighet och kräver ingen fastighetsreglering.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploateringen och nödvändiga utredningar bekostas av exploatör. Exploatören an-
svarar för och bekostar utförandet av de åtgärder som redovisas under rubriken tekniska frågor.

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. 
Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

a

b

cFÄRJESTAD 2:1

BJÖRKTRASTEN 2

c

d

RINGTRASTEN 1

u
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Tekniska frågor
Uppvärmning
Fjärrvärmeledning finns framdragen till planområdet, exploatören ansvarar och bekostar eventuell 
anslutning till denna.

VSD- ledningar
VSD-ledningar finns framdragna till planområdet, exploatören bekostar eventuell anslutning till 
dessa ledningar. Exploatören bekostar den dagvattenseparering inom fastigheten Talrasten 1 som 
beskrivs på sid 14 under rubriken dagvatten.

Dagvatten
Exploatören ansvarar för och bekostar fördröjningen och eventuell rening av dagvatten inom den 
egna fastigheten.

Gator och parkering
Parkering för bostäder löses inom den egna fastigheten. Exploatören bekostar eventuella åtgärder 
på anslutande gator orsakade av exploateringen. Exploatören bekostar höjning av Solskiftesgatan 
samt mindre åtgärder på Dammgatan.

Markföroreningar
Exploatören svarar för sanering av eventuella markföroreningar inom deras fastighetsgräns. Detta 
enligt tillsynsmyndighetens, miljöförvaltningens krav. Inga kända föroreningar finns i området.

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

Kompensationsåtgärder
Exploatören bekostar upprustning av park enligt ramavtal, som kompensation för den parkmark 
som tas i anspråk för bostadsändamål.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

Miljökonsekvenser
Översvämningsrisk
Detaljplaneområdet riskeras översvämmas vid höga flöden i Klarälven. En översvämning till beräk-
nat högsta flöde (10 000 års flöde) skulle innebära att större delen av Färjestad med tillfartsvägar 
blir översvämmade med vattendjup på upp till ca en halv meter. Det innebär att man inte kommer 
att nå sina bostäder och lokaler till fots. Avloppsnätet i Karlstad kommer att vara vattenfyllt och inte 
fungera. Det kommer således att vara svårt att bo kvar i sina bostäder. Sannolikt kommer boende i 
hela stadsdelen att behöva evakueras under en tid.

Att säkra bebyggelsen inom detaljplanen till beräknat högsta flöde har inte bedömts motiverat. 
Projektet är en komplettering inom befintlig miljö där det finns skäl att göra avsteg från de riktlinjer 
som tillämpas för byggande i översvämningshotade områden (Boverkets tillsynsvägledning). 

Detaljplanen har säkerställt att kommunens riktlinjer för översvämning (Kommunfullmäktige 2018-
01-25) klaras. Bebyggelsen och angöring till bebyggelsen klarar vattennivåer med en återkomsttid av 
200 år. 

Med föreslagna översvämningsåtgärder bedöms marken lämplig att bebygga utan betydande nega-
tiva konsekvenser för människors hälsa eller risk.

Gällande skyfall har kommunen möjlighet att ordna fördröjning för allmänt behov i Bydammspar-
ken. För kvartersmark reglerar planen att fördröjningsmagasin ska anläggas motsvarande minst 10 
mm nederbörd per kvadratmeter hårdgjord yta (i enlighet den kommunens dagvattenplan). Bygg-
nationen genererar behov av ca 7 m3 fördröjningsmagasin, vilket ska anordnas under intilliggande 
parkeringsplatser inom kvartersmark.

Ljusförhållanden
Detaljplanen innebär förtätning inom befintligt bostadsområde. Bebyggelsen har begränsats i höjd 
så att det inte orsakar betydande skuggning av intilliggande bostäder och vistelseytor. Solstudier har 
gjorts som visar solförhållanden vid sommar- och vintersolstånd (juni och december) respektive 
vår- och höstdagjämning (mars och september). Den planerade bebyggelsen i södra kvarteret skug-
gar en mindre del av Bydammsparken. Parken bedöms påverkas marginellt av skuggning av föresla-
gen bebyggelse. Bebyggelsen i södra kvarteret kommer även att skugga del av en byggnad inom den 
egna fastigheten under sen eftermiddag delar av året. 

Planerad bebyggelse i norra kvarteret kommer skugga del av innergården (inom egen fastighet) på 
morgonen och förmiddagen. Större delen av innergården är dock solbelyst en längre stund mitt på 
dagen. Planerad bebyggelse bedöms, med föreslagen höjd och utbredning, inte orsaka betydande 
negativ påverkan i avseendet skuggning av befintliga bostäder och vistelseytor.

Stadsbild
Bebyggelsen har anpassats efter befintlig bebyggelse i skala och struktur och begränsas i detaljpla-
nen. Föreslagen bebyggelse bedöms inte ha en negativ påverkan på stadsbilden.
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Sociala konsekvenser
Bydammsparkens funktion som närpark
I den södra delen föreslås ca 400 m2 av Bydammsparkens 6700 m2 ianspråktas för bostadsända-
mål. Den aktuella parken anges i grönstrukturplanen som ”närpark”, vilket innebär att den främst 
används av närboende. Boende inom stadsdelen har enligt Grönstrukturplanen en god tillgänglighet 
till grönska av olika slag.

Att ianspråk ta kommunal parkmark för bostadsändamål är oåterkalleligt. Konsekvensen av att ta 
ytan i anspråk bedöms dock som liten då Bydammsparkens funktion som närpark (mindre grön-
område) bedöms kunna bibehållas på att acceptabelt sätt efter planens genomförande. Det är av 
stor vikt att parken inte sluts helt av bostadsbebyggelse, vilket regleras på plankartan. För ianspråk-
tagandet av parkmarken avses kompensationsåtgärder genom upprustning av Bydammsparken att 
göras. För parken avses då bl.a. en översyn av gångsystemet göras i syfe att  bättre tillgängliggöra 
parken för boende i närheten. Sedan tidigare har parken fått en tydligare entré av samma anledning. 
Ytterligare upprustningsåtgärder kan vara aktuella och kommer att styras i exploateringsavtal med 
byggherren.

Även innergårdens funktion i det norra kvarteret bedöms kunna bibehållas med föreslagen förtät-
ning. 

Befolkningssammansättning och tillgång till bostäder
I Karlstads kommun råder ett underskott på bostäder. Läget är attraktivt för bostäder och uppfyller 
många kriterier för en bra förtätning då t.ex. kollektivtrafik och infrastruktur finns utbyggt i områ-
det. I planområdet avses hyresrätter i olika storlekar respektive trygghetsboende uppföras vilket kan 
komplettera utbudet av bostäder i stadsdelen på ett positivt sätt så att t.ex. möjlighet finns att bo 
kvar inom stadsdelen genom livets olika skeden och situationer.

Barnkonsekvenser
Inom planområdet finns lekvärden i form av Bydammsparken och innergården inom kvarteret 
Taltrasten. Båda platserna innehåller enklare lekutrustning som gungor, rutchkanor och fotbollsmål. 
Även mindre barn kan ta sig hit från bostaden utan att korsa bilvägar. Andra platser i närområdet 
som är målpunkter för barn är t.ex Färjestadsskolan med tillhörande idrottshall och Färjestads 
ridklubb. Även mer oprogrammerade grönytor i närområdet kan vara intressanta lekmiljöer för lite 
större barn. För att ta sig runt i närområdet kravs en viss trafikmognad då omgivande gator och vä-
gar är anpassade för bilen med bred körbana och smala trottoarer. Övergångställen saknas i många 
fall och gator kantas ofta av parkerade bilar som skymmer sikten.

Planens genomförande innebär att del av Bydammsparken tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 
Dock planeras en upprustning av parken som kompensation vilket kan innebära ökade ledvärden 
och förbättrad tillgänglighet trots att ytan blir något mindre. Dammgatans västra del förses med 
trottoar vilket kan underlätta för barn att t.ex. nå parkens entré. Längs Solskiftesgatan innebär 
planen att merparten av gatuparkeringen tas bort vilket kan underlätta för barn att korsa gatan då 
parkerade bilar skymmer sikten och utgör en säkerhetsrisk för barn.



Ekonomiska konsekvenser 
Förtätning bedöms som positivt ur ett resurshushållningsperspektiv då redan utbyggd infrastruktur 
kan nyttjas. Planen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för kommunens ekonomi.

I området finns dock en kapacitetsbrist i spillvattenledningssystemet. Att ansluta de ca 70 lägenhe-
terna som planen innebär bedöms möjligt att genomföra. Ytterligare förtätning inom Färjestad efter 
denna exploatering kan innebära stora investeringar för VA.

Detaljplanen innebär att enstaka gatuparkeringsplatser försvinner. Parkeringsplatserna är avgiftsfria 
och innebär ingen inkomst för kommunen. Platserna, som är reglerade för 15-minutersparkering, 
bedöms främst användas av boende inom kvarteret. Då boendeparkering ska lösas inom den egna 
fastigheten varför är bedömingen att platserna ej behöver ersättas på annan plats inom kommunal 
gatumark. Funktionen tillfällig angöring för i- och urlastning kommer dock kunna finnas kvar i vissa 
lägen på Solskiftesgatan.
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