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Planprogram för Tullholmen inom Viken

INFORMATION OM PLANPROGRAMMET OCH
PROCESSEN
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram tas fram för att
översiktligt utreda utgångspunkter och mål för ett område. Det är upp till kommunen
att avgöra om ett planprogram behöver tas fram eller inte. Ett planprogram är en del
av arbetet med detaljplanläggning av ett område. ”Om kommunen bedömer att det
behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program” (PBL 5:10).
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en detaljplan, som ett
första steg i detaljplaneprocessen. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. Det ska ange
utgångspunkterna för planläggning och det fortsatta planeringsarbetets huvudinriktning och mål. Programmet redovisar syfte, föreslagen markanvändning, beskriver områdets förutsättningar och tar upp frågor som behöver lösas under detaljplaneprocessen. När programmet har godkänts ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Planprogrammet skickas på samråd till myndigheter, allmänhet och olika intressenter
för att få in synpunkter på förslaget inför den fortsatta planeringen. Inkomna synpunkter kommer att finnas redovisade i en samrådsredogörelse. Vissa kompletteringar
och justeringar kommer att göras i planprogrammet sedan samrådet. Kvarstående
synpunkter sedan programsamrådet ska föras vidare till detaljplaneskedet. Efter beslut
om godkännande av planprogrammet följer framtagandet av detaljplaner. I samband
med detaljplaneläggningen ges ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på respektive
detaljplaneförslag. Programområdet kan komma att delas upp i en eller flera detaljplaner.
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INLEDNING
Inledning
Karlstad är idag en av Sveriges mest snabbväxande städer. Kommunen har under de
senaste åren vuxit med cirka 900 personer per år. Befolkningstillväxten förväntas
fortgå under kommande decennium, både genom höga födelseöverskott och att fler
flyttar in till kommunen från närliggande kommuner, övriga delar av Sverige och utlandet. Om dagens befolkningsökning fortsätter på samma sätt kommer det finnas
närmare 100 000 invånare i kommunen år 2025.
I takt med befolkningstillväxten behöver nya bostäder byggas, enligt det senaste planprogrammet med omkring 700 bostäder per år. Nya bostäder kan byggas som komplement i befintliga stadsdelar, men behöver också uppföras i nytillkommande stadsdelar över hela staden samt i kommunens mindre orter och på landsbygden. Fler
människor och bostäder innebär även att nya förskolor, grundskolor, gator, idrottsplatser, parker och annan service och infrastruktur behöver förstärkas eller byggas ut.
Bakgrund till planprogrammet
En utbyggnad inom den geografiska avgränsningen för planprogrammet har varit aktuell under många år. Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan år 2005 haft planuppdrag
att ändra detaljplanen för fastigheten Skepparen 15. Det arbetet har vilat under ett antal år pga. begränsningar och störning i form av lukt, buller och transport från Konsums verksamheter. Konsum Värmland som bedriver sin verksamhet på fastigheterna
Tullholmssågen 4 och Kostern 10, har beslutat att flytta verksamheten från området,
vilket föranledde en begäran om planändring för Konsums tomt.
Området med sitt läge, den pågående stadsutvecklingen i närområdet och flytt av störande verksamheter ger förutsättningar att det studeras i ett större perspektiv och motiverar att planarbetet inleds med framtagande av ett planprogram. Det är av överordnad betydelse att helheten mellan nya stadsdelar och befintliga stadsdelar blir så bra
som möjligt så att staden som helhet hänger samman. Stadsbyggnadsförvaltningen ska
därför ta fram ett planprogram över området.
Programmets syfte
Planprogrammets huvudsakliga syfte är att studera förutsättningar för utveckling inom
området och garantera en omvandling och stadsutveckling av hög kvalitet. Programmet är inte juridiskt bidande. Kommunen vill med detta planprogram förtydliga den
övergripande visionen för den fortsatta planeringen och att i ett tidigt skede få in synpunkter på detta, innan kommunens ställningstaganden blir låsta och alltför stora investeringar har gjorts. Programmets avsikt är att få fram en tydlig och gemensam bild
som anvisar en övergripande och långsiktigt hållbar struktur för utbyggnad och utveckling av området.
Detta program behandlar strukturella och principiella frågor, som t ex vilken markanvändning som planeras för området med fokus på bebyggelse, offentliga platser,
kommunal service, gång- och cykelstråk, gatunät och kvartersutformning, och om det
finns områden som ej bör bebyggas. Planprogrammet kommer även identifiera nyckelfrågor och formulera strategier och riktlinjer inför kommande detaljplanering.
Geografiskt läge
Programområdet är ligger i stadsdelen Viken, ca 400 meter söder om Karlstads centrum och avgränsas av Stadsträdgården, Packhusgatan, Mariebergsviken, bostadsbebyggelse inom Orrholmen och Tullholmsviken. Området består till stora delar av
mark som skapats genom utfyllnader, först i mitten av 1800-talet och därefter på
1960-talet när stora utfyllnader gjordes i Tullholmsviken och Mariebergsviken.
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Programområde i förhållande till stadskärnan
Areal
Programområdet omfattar drygt 16 hektar fast mark och ca 3 hektar vattenområde.
Det aktuella planprogrammet omfattar fastigheterna Tullholmssågen 4, Kostern 10,
kv. Skepparen och Ställverket 4 samt en del av Viken 2:1.
Plandata och markägoförhållanden
Det föreslagna programområdet omfattar följande fastigheter med ägoförhålanden, i
bokstavsordning:
Kostern 10 – Karlstads kommun upplåts med tomträtt till Konsum Värmland KB
Skepparen 15 – Klövern AB
Skepparen 6 – Lidl Sverige KB
Skepparen 5 – Karlstads kommun
Skepparen 7 – Karlstads kommun upplåts med tomträtt Lidl Sverige KB
Ställverket 4 – Karlstads El- och Stadsnät AB
Tullholmssågen 4 – Konsum Värmland
Viken 2:1 – Karlstads kommun

Programgräns med markägoförhållanden
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Programmet i korthet
Programmet innebär en stor förändring av områdets markanvisning och fysiska struktur. Fullt genomfört innebär att runt 1 500 nya bostäder med inslag av ca 40 000 kvm
för verksamheter kan byggas inom programområdet. Programmet visar kommunens
ambition på hur det aktuella området skulle kunna integreras och bli mer komplett
stadsdel som länkar ihop stadskärnan genom stadsträdgården med Orrholmen, Tullholmsviken och Mariebergsviken.

Programområde med kringliggande stadsutveckling inom Inre hamn
Höjdsystem
Planhandlingarna tillämpar höjdsystemet RH2000.
Tidigare dokument så som Karlstads översvämningsprogram, detaljplan för kv. Kanoten, utredningar mm har angivits i det gamla höjdsystemet RH00 Karlstad. Kommande detaljprojektering av infrastruktur, dagvattenanläggningar mm behöver ta detta
i beaktande.
Arbetsgrupp
Planprogrammet har handlagts av Ossman Sharif, på stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen består av tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen samt räddningstjänsten.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintressen
Programområdet berörs av riksintresse avseende ”Vänern med öar och strandområden” enligt 4 kap 2§ (MB), områden där turismens och friluftslivets intressen särskilt
ska beaktas. Programområdet berör även riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 5§ MB
(Tullholmsviken och Maribergsviken som en del av Vänern).
Utanför programgränsen på ett avstånd av ca 500 meter österut, passerar Hammaröleden (riksväg 236) som är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3
kap 8 §.

Kulturmiljöområde
Det kulturmiljöområdet som berör planen enligt Karlstads kulturmiljöprogram består
av Konsums fabrik- och industrianläggning med homogen tegelfasad. Anläggningen
har ett samhällshistoriskt värde som lokal industri för en av landets största livsmedelsproducenter. Programmet gränsar i norr till Stadsträdgården och i söder till Orrhol-
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mens bostadsbebyggelse som är utpekade som värdefulla miljöer i Karlstads kulturmiljöprogram.

Kulturmiljöprogram - Ditt Värmland
Hela Karlstads tätort omfattas av kulturmiljöprogrammet. Dokumentet har inte utpekat något särskilt objekt inom det aktuella området.

Natura 2000 och Naturvårdsprogram
Programområdet berörs inte av Natura 2000-område. Närmaste gräns för Natura
2000-områden ligger på ett avstånd av ca 400 meter från programområdets östra
gräns. Området är inte heller utpekat i kommunens naturvårdsprogram.

Biotopskydd
Trädallén längs Tullhusgatan, Näbbgatan, Sjömansgatan och utmed cykelvägen intill
Tullholmsviken är biotopskydd enligt Miljöbalken. Trädalléerna längs Tullhusgatans
båda sidor är utpekade som värdefulla träd i en trädinventering som togs fram av länsstyrelsen 2008.

Strandskydd
Generellt är strandskyddet inom programområdet upphävt genom tidigare (ännu gällande) planer. Strandskyddet återinträder när dessa planer ersätts med ny detaljplan.
Detta innebär att strandskyddet inträder automatiskt och behöver hanteras i detaljplanearbetet.

Yrkesfiske
Programområdet gränsar till yrkesfiskeområde i både öster och väster.

Fiskevårdsområde
En stor del av Karlstads tätort berör fiskevårdsområde som sträcker sig från E18 och
söderut fram till Hammarö kommunens gräns.

Översiktsplan 2012
I Översiktsplanen 2012, där området utpekas som utbyggnadsområde för stadsutveckling, framgår tydligt att användningen och utformningen av området mellan Tullholmsviken, Mariebergsviken och Sjömansgatan (Skepparen m.fl.) utreds och prioriteras för planläggning.
I kommunens översiktsplan anges också förslag till stadsbyggnadsprinciper för att säkerställa att Karlstads bebyggelseutveckling bl.a. lever upp till översiktsplanens planeringsinriktning:
• 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 en fyra kilometers cykelavstånd till centrum. Utifrån de ovan
nämnda ledorden och riktningarna bedöms att programmet är förenligt med gällande
översiktsplan.

Grönstrukturplan
Stadsbyggnadsnämnden har nyligen godkänt grönstrukturplan, där har analyserats tre
avståndsmål (100 m till mindre grönområde, 300 m till större grönområde och 30 min
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promenadavstånd till ett närströvområde). Grönstrukturplanen föreslår även en rad
åtgärder och förbättringar när avståndmålen inte kan uppnås. Programområdets läge
med närheten till Stadsträdgården, angränsande grönytor inom Orrholmen, Wennbergsparken och Mariebergsskogen bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå
dessa mål.

Vision och strategiska planen
Visionen kallas för Livskvalitet Karlstad 100 000 och bygger på att Karlstad ska vara
en attraktiv stad som växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en kommun i
gott skick.
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.
De övergripande mål och delmål som tas upp i den strategiska planen och i de tre strategierna och som är relevanta för planprogrammet är följande:


Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder (700 bostäder årligen) och
verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse
 Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv
med hänsyn till natur och kulturvärden
 Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde
inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och
ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd
Programmet bedöms innebära ett tillskott av attraktiva bostäder med inslag av verksamheter i ett centralt läge, vilket bedöms att det ligger i linje med ovanstående visioner och strategier.

Förtätningsstudie
Programområdet 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.
Planarbetsprogram
Planprogrammet omnämns som ett prioriterat planprojekt i Karlstads kommuns planarbetsprogram för 2017–2018.

Gällande detaljplaner
Området är planlagt i sin helhet och omfattas sammantaget av 10 planer. Genomförandetiden för två av de planerna har inte gått ut. Det föreslagna programområdet
omfattas helt eller delvis av följande detaljplaner med genomförandetider i kronologisk ordning, nyast först:
Detaljplan för del av Viken 2:1-Näbbgatan. 1780K-21-P2014/07 fastställdes den 4
april 2014
Detaljplan för kv. Kanoten m.fl. 1780K-21-P2013/15 fastställdes den 16 juli 2013
Detaljplan för del av Ställverket. 1780K-21-P2008/05 fastställdes den 31 mars 2008
Detaljplan för del av Skepparen 1780K-21-P2006/04 fastställdes den 26 juni 2007
Detaljplan för Landgången 1780K-25-P2006/03 fastställdes den 12 januari 2006
Detaljplan för del av Tullholmssågen 1780K-21-P2004/06 fastställdes den 19 januari
2004
Detaljplan för Tullholmssågen. 1780K-21-P98/12 fastställdes den 20 juli 1998
Detaljplan för kv. Skepparen. 1780K-82/1978 fastställdes den 31 oktober 1978
Detaljplan för del av Viken (Tullholmen mm). 1780K-353-/1954 fastställdes den 27
augusti 1954
Detaljplan för Kv. Järpen mm. 1780K-11/1986 fastställdes den 26 februari 1986
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Generellt anger planerna allmän platsmark i form av grönområde, lokalgata mm. och
kvartersmark för verksamheter, parkering, handel, industri och kontor. Våningsantalen
är begränsade till mellan 5 och 8 våningar, även om den nya detaljplanen för kv. Kanoten tillåter ett höghus på 10 våningar.

Gällande detaljplaner med planområdet markerat

Beslut om planläggning
Uppdrag om att påbörja planarbete för kv. Skepparen beslutades av stadsbyggnadsnämnden i februari 2005 § 17. För fastigheterna Tullholmssågen 4 och Kostern 10 gäller ett uppdrag från juni 2016.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Nuvarande användning och karaktär
Generellt om programområdet
Orrholmen som helhet har ursprungligen inte varit sammanknutet med nuvarande
Karlstads innerstad. De två holmarna som fanns under 1800-talet kallades Stora och
Lilla Orrholmen. Orrholmen förenades med fastlandet – Karlstad - både genom viss
landhöjning men framför allt genom utfyllnad. Området hade länge ett sågverk, varav
det första uppfördes 1853. När staden 1957 tog över Orrholmen avvecklades rörelsen
och samtliga byggnader revs. Området har sedan byggts ut successivt, initialt med
storskaliga kontorsbyggnader samt lokaler avsedda för industri- och lagerverksamhet.
Under 2000-talet har bostäder byggts i den sydvästra resp. sydöstra delen av programområdet.
Med anledning av att det inom det aktuella området idag råder olika användning redovisas befintligt läge genom 3 olika delområde.
Delområde 1 - Tullholmssågen 4, Kostern 10 och del av Viken 2:1
Mark
Markanvändning inom delområdet består av kontor, lagerverksamhet, bageri, charkproduktion, markparkering och natur eller parkmark. Den mindre grönytan i öster har
en parkkaraktär med klippta gräsytor som avgränsas mot fastighetsmark med en rad
träd, som utgör en allé. Längs delområdet i öster, mellan gräsytan och det öppna vattnet i Tullholmsviken finns ett ca 30 m brett vassbälte.
Bebyggelse
Bebyggelsen präglas av solitära och storskaliga byggnader i 1–3 våningar som byggdes
i mitten av 1960 talet för industri- och lagerverksamhet. Det finns också ett kontors-
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hus i tre våningar som uppfördes i mitten av 1980 talet. Inom delområdet finns också
en del obebyggda ytor som används för bilparkering och logistik.
Under 2000-talet, i den sydöstra delen i direkt anslutning till delområdet, har nya radhus i 1–2 våningar tillkommit. Längs delområdets östra gräns pågår byggnation inom
kv. Kanoten som totalt kan komma att generera ca 700 bostäder av blandad karaktär.
Delområdet omges också i söder av flerfamiljshus i 3-4 våningar som byggdes under
1960-talet.

Programområdet norrifrån – Foto från 1950
Delområde 2 – Kv. Skepparen 5, 6, 7 och 15
Mark
Markanvändning inom delområdet består huvudsakligen av kontor, utbildningslokaler
och markparkering. Längs delområdet i öster, mellan Tullhusgatan och kontorshuset
finns en lång rad träd som utgör en allé. Inom delområdet i söder ligger, längs Tullhusgatan-Näbbgatan ligger pumpstationen -Musslan som är avsedd för Konsums anläggning.
Bebyggelse
Bebyggelsen i kv. Skepparen är också storskalig och anpassad till respektive verksamhetsbehov. Byggnadshöjder varierar från 1 våning i norr till 4 våningar i söder. Det
fanns tidigare några byggnader på fastigheterna Skepparen 6 och 7 som rivits med
syfte att ersättas av livsmedelsbutik för Lidl.
Delområde 3 – Ställverket 4
Marken
Hälften av marken inom delområdet är bebyggd som kontor, lager och elkraftanläggning. Resten av delområdet är obebyggt och används som markparkering. Delområdet
omfattas också av en mindre parkremsa som avgränsar industritomten mot cykelstråket i väster och Sjömansgatan i norr.
Bebyggelse
Bebyggelsen i den delen består av två kontorshus, ett lager och elkraftanläggning.
Byggnaderna är i två våningar och uppförda under olika tidsperioder. Längs Orrholmsgatan i nord-sydlig riktning byggdes i mitten av 1950-talet en byggnad inrymmande mottagningsstation för Karlstad Elnät AB och den inrymmer idag stadsnätsnoden för flera kommuners stadsnät. Huset har en industriliknande karaktär och
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uppfördes med röd tegelfasad. Inom delområdets nordvästra hörn ligger Ställverket
för elkraft som möjliggör att elkraften från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt.
Under senaste tiden, i direkt anslutning till den sydöstra delen av delområdet, har
också tillkommit bostäder i form av flytande bostäder i 2 plan och flerfamiljshus i 5–7
våningar.

Programgränsen med sina delområden

Offentlig och kommersiell service
Mycket av den kommersiella servicen tillhandahålls inom Tingvallastaden. En del serviceverksamheter såsom restaurang, pizzeria och en mindre kiosk finns inom närområden Inre hamn och Viken. Offentliga verksamheter som finns i planområdets närhet
är bland annat Orrholmsskolan och Orrholmens förskola, som ligger i närheten av
planområdets södra gräns, samt Cityförskola och Mariebergsskolan som ligger en liten
bit bort från programområdet.
Kulturhistoriskt intressant miljö
Inom programområdet finns det ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade. Dessa utgörs bland annat av mottagningsstation för Karlstads Elnät AB, lager,
charkfabriken, bageribyggnader och industrispåret längs Tullhusgatan. Planområdet
angränsar till både Orrholmens bostadsbebyggelse och Stadsträdgården som ingår i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett industrispår sträcker sig längs Tullhusgatan som
bedöms vara intressant ur en kulturmiljöaspekt.
Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Området ligger i direkt anslutning till Packhusgatan och Sjömansgatan. Packhusgatan
sträcker sig från Hammaröleden västerut via Sjömansgatan och vidare norrut mot Karl
IX gatan. Båda gatorna länkar i det övergripande trafiknätet och utgör en viktig länk
mellan E18 och stadens södra/sydöstra områden och Hammarö. Trafikmängden på
Packhusgatan uppskattas till ca 8500 f/d resp. 10 000 f/d på Sjömansgatan. Tullhusgatan är en lokalgata som försörjer bostadsbebyggelsen inom Orrholmen. Ett uppskattat
trafikflöde på Tullhusgatan är ca 2 000 f/d.
Gång- och cykeltrafik
Programområdet nås idag via några gång- och cykelvägar som ingår i det övergripande
cykelnätet. Genom programområdet löper tre viktiga gång- och cykelstråk, ett stråk
längs Tullholmsviken, ett annat stråk längs Mariebergsviken och det andra stråket som
kopplar Stadskärnan med Orrholmen. Gång- och cykelstråken från programområdet
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kopplas till stadskärnan genom två järnvägsundergångar vid centralstationen resp.
Löfbergs kafferosteri. En tydlig sammankoppling mellan stråket längs Sjömansgatan
och längs Tullhusgatans västra sida saknas.
Kollektivtrafik
Idag är det busslinje 7 som trafikerar programområdet. Närmaste busshållplats för
linje 7 finns på Näbbgatan i direkt anslutning till programområdet i söder. På Sjömansgatan och Packhusgatan finns också busshållplats för Värmlandstrafik.
Det planerade Karlstadsstråket som ska binda ihop stadens viktiga delar planeras att
sträcka sig genom hela Karlstad från universitetet i öster och vidare västerut på Sjömansgatan fram till Bergviks köpcenter.
Mark och natur
Marken är redan ianspråktagen för verksamheter och det präglas av storskaliga industri- och kontorsbyggnader och stora öppna asfaltytor för bilparkering. Området är i
huvudsak plant med marknivåer kring ca +46,2 och +46,9 meter över havet (Karlstads
lokala nät RH2000). På grönområdet närmast Tullholmsviken resp. Mariebergsviken
ligger marknivåer lite lägre, mellan ca +45,50 och +46,00. I huvudsak utgörs området
av utfylld mark förutom den norra delen som gränsar mot Stadsträdgården.
Tekniska system
Vatten, spillvatten och dagvatten
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns framdragna i Packhusgatan, Sjömansgatan, Tullhusgatan, Timmergatan och Orrholmsgatan. Anslutningspunkter för
det området finns i alla ovan nämnda gatorna.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningar finns framdragna i Tullhusgatan, Sjömansgatan och delvis i Orrholmsgatan.
Elnät
Idag finns några nätstationer inom programområdet. De befintliga nätstationerna
kommer ev. inte klara att försörja hela den nya exploateringen med el.
Stadsnät
Karlstads stadsnät finns i anslutning till programområdet.
Störningar, hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Programområdet passeras av Packhusgatan och Sjömansgatan som idag trafikeras av
ca 9500 f/d, vilket innebär störningar från biltrafik. En exploatering av området och
de pågående stadsutvecklingar inom staden medför en utökad trafikmängd. Bullerstörningar från berörda gator kan komma att påverka planerad bostadsbebyggelse. För
att uppnå en god boendemiljö ska förordningen (SFS 2015:216) med ändring (SFS
2017:359) om riktvärden för trafikbuller tillämpas. Förordningen (SFS 2015:216) resp.
(SFS 2017:356) om riktvärden för trafikbuller innebär följande riktvärde:






För bostadsbyggnader bör bullernivån 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överstigas.
Om bullret vid 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.
Mindre lägenheter om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överstigas.
Ekvivalentnivå 50 dB(A) och maximalnivå 70 dB(A) vid minst en, egen eller
gemensam uteplats i anslutning till bostad bör inte överstigas.
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Samma principer bör tillämpas även för skola och förskola.
En översiktlig bullerberäkning med fokus på Konsums tomt – benämns delområde 1,
har i samband med planarbetet tagits fram. Med tanke på att förutsättning för Sjömangatan enligt programmet är det samma, bedöms att den framtagna trafikutredningen även kan generaliseras och användas som grundläggande till trafikstörningar
längs Sjömansgatan.
I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för trafikbuller.
Verksamhetsbuller och luktproblematik
Området exponeras idag av både lukt och industribuller från Konsums anläggning.
Industribuller kommer först och främst från varutransporter, ventilationer, kyl- och
frysanläggningar för pågående verksamhet. Luktstörningar sprids från bageriet, charkfabriken och pumpstationen Musslan. En avveckling av pågående verksamhet och utveckling av området enligt programmet gör att både luktproblematiken och verksamhetsbullret blir inaktuellt.
Luftkvalitén
Exploatering av programområdet och övriga delar av staden generera ökad trafikmängd på Packhusgatan och Sjömansgatan som löper nordöst resp. väster om programområdet. Ökad trafikmängd kan innebära ökade halter av luftföroreningar vid
vägarna och kringliggande miljö vilka är skadliga för såväl människors hälsa som för
miljön.
Inför planarbetet har luftföroreningsberäkning för området med fokus på delområde 1
(fastigheterna Tullholmssågen 4 och Kostern 10) tagits fram. Beräkningar har gjorts
för ett framtida scenario, år 2040, där området är fullt utbyggt enligt programmet med
ny bebyggelse längs Packhusgatan, respektive Tullhusgatan (basscenario). Utredningen
visar att utsläppshalterna av både kvävedioxid, partiklar och bensen ligger långt under
miljökvalitetsnormerna. Dock överskrids nedre utvärderingströskeln/miljömålet Frisk
luft för partiklar längs Packhusgatan. Beräkningarna har gjorts för de snitt där de
högsta halterna förväntas uppstå. Resultatet av beräkningarna ska därför tolkas som
ett "värsta fall" och luftkvaliteten i området kan komma att bli bättre i verkligheten.
Partikelhalten överskrider de lägst satta riktvärdena för års- och dygnsmedelhalter i beräkningssnittet längs Packhusgatan. Detta innebär att halterna ska följas upp med kontinuerliga mätningar och beräkningar för att kontrollera att halterna inte stiger. Samtidigt ska beaktas att SIMAIR-modellen utgår från att gaturummet är oändligt med homogen struktur, vilket inte är fallet i verkligheten där öppningar mellan husen bidrar
till ökad ventilation och att de verkliga halterna således kan vara lägre än beräknat.
I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för MKN luft.
Elektrisk och elektromagnetisk strålning
Två tänkbara källor till strålning berör det aktuella programområdet. Ställverket som
ligger på delområde 3 (fastigheten Ställverket 4) och större nedgrävda elkablar som går
i nord-sydlig riktning i marken längs programgränsen i väster. I gällande Översiktsplan
för Karlstads kommun är inriktningen att ny bostadsbebyggelse bör placeras på sådant
avstånd från kraftledning att magnetfältsnivån normalt inte överstiger 0,2 mikrotesla.
I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för elektromagnetisk strålning.
Översvämningar
Området gränsar till Tullholmsviken i öster och Mariebergsviken i väster som är en
del av Vänern. Stigande vatten, faktablad 2012-01-23 anger +46,87 (RH2000) som en
översvämningsnivå vid 200-årshändelse i Vänern.
Planområdet största delar ligger mellan +46,4 och +46,8 meter över havet (RH 2000).
Vägarna inom och in till planområdet ligger lite bättre i förhållande till marknivå. Tullhusgatan har en höjd mellan +46,7 och +46,9 och Orrholmsgatan en höjd mellan
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+46,4 och +46,6 meter. Packhusgatan och Sjömansgatan ligger mellan +46.6 och
+46.9.
SMHI har kartlagt den klimatrelaterade problematiken kring Sveriges stora sjöar, däribland Vänern. Den nya kartläggningen som publicerats i oktober 2017 ligger till grund
för en uppdatering av Stigande vatten, faktablad 2012-01-23. En uppdatering av faktabladet innebär att översvämningsnivå för Vänern i Karlstad vid 200-årshändelse ligger
på +46,48 RH2000.

Översvämningsnivå +46,57 vid 200-årshändelse enligt SMHI:s kartläggning

I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för översvämningar från Vänern vid
200-årehändelse rep. dimensionerade nivå för samhällsviktiga funktioner.
Markföroreningar
Tidigare markanvändning och efterbehandlingen av virke vid Orrholmens sågverk kan
ha gett upphov till markföroreningar inom vissa delar av programområdet, så även de
utfyllnader som skett under områdets tillblivelse. För området finns ett antal genomförda undersökningar. Tidigare (år 2003) har en utredning för nordöstra del av fastigheten Tullholmssågen genomförts. Det har konstaterats en tydlig markförorening med
PAH. Halterna överstiger riktvärde för känslig markanvändning (KM). På en punkt på
Kostern 10 visar också på förhöjda halter olja (laboratorieanalys). Osäkert om denna
är sanerad eller kvar.
Den 5 april 2016 har en ytterligare utredning för fastigheten Kostern 10 utförts. Utredning visar också att det finns halter av PAH och metaller över riktvärdet för KM
(Känslig Markanvändning). Vid Kostern 10 påträffades även massor som luktade
olja/påvisade olja i fältanalys men inte i laboratorieanalys 2016.
I samband med planarbetet har en sammanställning och komplettering av de genomförda utredningarna för fastigheterna Tullholmssågen 4 och Kostern 10 (Konsums
tomt) tagits fram. Undersökt område har, baserat på utförda provtagningar, kategoriserats i 3 olika delområden. I delområde 3 har inga föroreningar med bedömt åtgärdsbehov påträffats. I delområde 2 indikerar föroreningshalterna att ett eventuellt åtgärdsbehov är begränsat till översta metern. I delområde 1 visar utredningen höga halter för dioxin och olja på en punkt, vilket rekommenderas en framtagning av platsspecifika riskbedömning och ev. mer utredning för att bedöma ett eventuellt åtgärdsbehov. Behovet av ytterligare undersökningar och åtgärder avgörs till stor del av den
slutliga riskbedömningen för den planerade markanvändningen.
I övrigt bekräftar den senaste utredningen också förhöjda halter av PAH:er (PAH-M
och PAH-H), vilket kan kräva en analys av PAH:er och ev. en riskbedömning för att
se om halterna är acceptabla utifrån planerad markanvändning.
I avsnitt konsekvenser beskrivs konsekvenser för markföroreningar.
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Geoteknik och stabilitet
Området är i huvudsak plant med marknivåer kring ca +46,00 och 46,90. I grönområdet närmast Tullholmsviken ligger nuvarande marknivåer mellan ca +44,50 och 45,50.
Inom aktuellt område finns idag bebyggelse i form av kontorsbyggnader och byggnader för mindre/lätt industri. Programområdet är till viss del ett utfyllnadsområde som
fick sin befintliga utbredning först under 1900-talet och sedan växte fram genom
muddring av Tullholmsviken och uppfyllnad av de strandnära områdena.
För fastigheterna Tullholmssågen 4, Kostern 10 och en del av Viken 2:1 som benämns
delområde 1 har en geoteknisk- och stabilitetsutredning utförts av SWECO.

Jordlager
Området utgörs av utfylld mark, fyllningen har varierande mäktighet och innehåll.
Under fyllningen består naturligt lagrad jord av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord på berg. Den befintliga fyllningens mäktighet ökar från Tullholmsvikens vattenområde i riktning mot Packhusgatan och har där en mäktighet på ca 10 m. Inom
Tullholmssågen 4 och Kostern 10 varierar fyllningsmäktighet mellan 2 och 5 m. Utförda undersökningar visar att fyllningens sammansättning kan variera markant vid
förflyttningar på enbart någon meter i plan. Djupet till berg ökar generellt från söder
mot norr och är minst i sydost ca 2,5 m och som störst i nordost ca 18 m.

Sättningar
Sättningar kommer att utvecklas i jorden, leran, för all form av ny permanent lastökning. Sättningarnas storlek är förutom lerans sättningsegenskaper beroende av lermäktighet, lastens intensitet och utbredning i plan samt lastens verkan över tiden. Till följd
av fyllningens varierande sammansättning och fasthet kan sättningar även utvecklas i
fyllnadsmaterialet.
Strandpromenaden och planerade byggnader inom huvuddelen av området erfordrar
djupgrundläggning med pålar för ett sättningsfritt utförande. I den södra delen av fastigheten Tullholmssågen 4 med ringa lermäktighet bedöms mindre byggnader kunna
grundläggas ytligt. För huvuddelen av området kommer omgivande mark inte höjas eller enbart höjas lite varför enbart försumbara sättningar kommer att uppstå. I anslutning till Tullholmsvikens vattenområde och den nordöstra delen av området kommer
dock sättningar i omgivande mark uppstå och uppfyllnad görs till en motsvarande nivå
som övriga området.

Stabilitetsförhållanden
Stabiliteten mot Tullholmsvikens vattenområde är tillfredställande i områdets södra
del, om GC-vägen höjs och/eller flyttas längre öster ut kan dock tryckbank i vassområdet bitvis erfordras. I områdets centrala och norra del planeras för en strandpromenad och/eller kajkonstruktion. För denna del kommer geotekniska förstärkningsåtgärder att erfordras. Omfattningen av åtgärderna beror på hur långt ut i vassområdet de
placeras och vilken nivå på botten (vattendjup) utanför dem som planeras. Utförda
stabilitetsberäkningar visar på att strandpromenad och/eller kajkonstruktion kan bygggas.
Geotekniska förhållanden och stabilitet mot vattenområden med ev. restriktioner och
åtgärder ska beaktas och utredas i varje enskilt detaljplanearbete.

FÖRSLAG
Parallella uppdrag - två arkitektförslag
Konsum Värmland som äger fastigheten Tullholmssågen 4, har i samråd med Karlstads kommun låtit två arkitektkontor, Tovat Arkitekter och Tengbom Arkitektkontor
AB, att illustrera hur området skulle kunna utvecklas och gestaltas i framtiden. Det
kan noteras att en av dessa visioner även inbegrep mark som ligger utanför Konsums
fastighet men som samtidigt är föremål för översyn beträffande stadsutveckling. Båda
arkitektkontorens förslag baserades på en blandning av bostäder och verksamheter
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inom ramen för en utvidgad rutnätsplan som hänger ihop med kringliggande bostadskvarter och stadskärnan. Relativt stora ytor avsattes för offentliga platser och grönstrukturen i båda förslagen. Utvecklingsidéerna ska även fungera som underlag för vidare diskussioner kring områdets framtida utseende.
Övergripande struktur
Området är mycket centralt beläget, med järnvägsstationen, Stora torget och Karlstads
kommersiella centrum inom gångavstånd. Trots sitt centrumnära läge upplevs inte
området som en del av den centrala staden. Järnvägen är en svårforcerad barriär mot
kvartersstaden och det efterfrågas fler och mer inbjudande stråk som binder samman
Tullholmen med innerstaden. Programmet förutsätter en rutnätstruktur som bidrar till
att det aktuella området integreras med kringliggande stadsdelar, stadträdsgården och
stadskärnan. Tillkommande byggnader ska följa rutnätet genom tex. lamellhus, skivhus
och punkthus på vissa ställen. Kvartersstruktur längs Packhusgatan och Sjömansgatan
ska i högre grad präglas av sammanhängande och anslutna kvarter, vilket förstärker
pågående gestaltning av Packhusgatan /Packhusallén. Kvarteren längs Tullholmsviken
resp. Mariebergsviken får öppna sig ut mot vattnet och det allmänna stråket längs
vattnet.

Huvudstruktur med kopplingar till kringliggande kvarter

Gestaltning, karaktär och exploateringsgrad
Programmet föreslår att området utvecklas från gleshet till täthet och struktur som
byggs upp med ett stadsmässigt, effektivt och flexibelt gatunät. Området ska vara lättillgängligt för alla, såväl rumsligt som mentalt. Detta ställer stora krav på byggnadernas arkitektoniska utformning och på relationen mellan byggnaderna och offentliga
rummet. För att skapa variation och liv i bebyggelsen som främjar möten mellan människor är det viktigt att ge plats åt mindre mötesplatser som till exempel gröna ytor,
torg och trädplanteringar.
Bebyggelsen längs huvudstråken kan i bottenvåningen med fördel innehålla olika typer
av verksamheter i form av café, butik osv. En koncentration av verksamheterna bör
finnas vid entréer, målpunkter, längs huvudstråk och Packhusallén. Relationen till kv.
Kanoten och de angränsande bostäderna i Orrholmen eftersträvas så att området i sin
helhet gestaltas på ett sätt som skapar en sammanläkt stadsbild. En gestaltning av
Sjömansgatan med alléplantering, gc-väg osv. eftersträvas på ett sätt som kompletterar
Packhusgatans karaktär.
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Diagonalt stråk som länkar ihop Stadsträdgården via området med Tullholmsviken mot piren

Antalet tillkommande bostäder som skulle kunna rymmas inom hela planområde kan
uppgå till ca 1500 bostäder (bostadsrätter och hyresrätter) med inslag av ca 40 000
kvm för verksamheter. Våningsantalet föreslås att variera mellan fem till sju våningar
med möjligheter till några högre hus inom vissa kvarter, då platsen ska vara rätt motiverat i stadsbilden.
Siktlinjer
Genomtänkta siktlinjer kan starkt bidra till upplevelsen av området samt medverkar till
att det aktuella området kompletteras och integreras med omgivningen. Det är av stor
vikt att gestaltningen av området sker med hänsyn till viktiga siktlinjer som går genom
området från kringliggande stadsrum och offentliga miljöer. En huvudprincip som ligger till grund för programmet är rutnätstad, stadsmässiga kvarter med siktlinjer från
offentliga stadsrum mot vattnet och gångpromenad längs Tullholmsviken resp. Mariebergsviken.

Fem viktiga siktlinjer som ligger till grund för strukturen
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Markanvändning
Rent generellt är intentionen för programmet att det aktuella området ska bli en mångfunktionell stadsdel med en blandning av bostäder, handel, service och kontor. Utifrån
rådande förhållanden har en övergripande markanvändningskarta för programområdet
tagits fram. Markvändningskartan visar i grova drag hur det aktuella området föreslås
att användas.
Bostäder (B)
Programområdet med sitt unika läge mellan Tullholmsvikens strand, Mariebergsvikens
strand, Stadsträdgården och stadens centrum med resecentrum har alla möjligheter att
bli en attraktiv och levande stadsdel. Programmet förutsätter att området utvecklas till
en stadsdel som innehåller en blandning av bostäder i olika upplåtelseformer och olika
innehåll dvs. stora och mindre lägenheter, studentbostäder, vårdboende, äldreboende
osv. För att skapa ett så attraktiv boende som möjligt och bättre utnyttja miljön i anslutning till vattnet föreslås att tillkommande bostäder lokaliseras i de vattennära lägena. Möjligheten för de boende att ta del av utblicken mot Tullholmsviken resp. Mariebergsviken bör samtidigt tas till vara. Totalt sett bedöms att programmet kan ge
byggrätt till ca 1500 lägenheter i olika storlek och upplåtelseform (bostadsrätter och
hyresrätter).

Användningskarta

Verksamheter (CKH)
I dag präglas området av verksamheter i form av kontor och till viss del industri och
lager. De huvudsakliga verksamheter som programmet föreslår är centrumverksamheter i form av kontor, service, restaurang, hantverk, gym och friskvård, frisör och
hudvård, daglig vård exempelvis folktandvård, utbildningslokal ex. trafikskola och
tjänster för allmänheten. Programmet möjliggör också en yta på ca 4000 kvm för handel i form av livsmedelsbutiker. Kommersiella verksamheter föreslås lokaliseras längs
gaturum och det stråket som förbinder programmet med Stadsträdgården. Vissa servicefunktioner kan placeras på attraktiva platser längs vattnet. Nya verksamheter kan
även vända sig inåt i kvarteret mot ett centralt beläget, samlande stadsrum/torgrum. I
nordöstra delen längs korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan, föreslår
programmet en ny tomt för Coopbutik i bottenplan. Endast nya verksamheter som
inte är störande för bostäder tillåts. Tillkommande byggrätt för verksamheter beräknas
att gå upp till ca 40 000 kvm.
Förskola/skola (S)
Ett tillskott av ca 1500 nya bostäder enligt programmet medför ett stort behov av
kommunala service såsom förskola och ev. skola. En tillökning av så många nya bo-
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städer innebär ett behov av ny förskola för knappt 180 barn, vilket sammantaget ger
ett behov av 10 avdelningar med 18 barn/avdelning. Utemiljön för barn och elever
kommer fortsättningsvis att vara begränsande, vilket gör att fokusering på kvalitén och
på det pedagogiska värdet för utemiljön blir ännu mer angelägen. Programmet lyfter
fram vikten av att hittar innovativa och hållbara lösningar som kan säkra behovet av
skolor och förskolor i boendets närområde utan bilberoende skjutsande. Det är också
viktigt att de kommunala behoven blir tillfredsställda så att kommuninvånarna får tillgång till god offentlig service.
Ställverket (KJ1)
Programmet medger och bekräftar att befintlig verksamhet får bedrivas inom delområdet, beteckning (KJ1). Programmet vill även lyfta fram möjligheterna för bostäder,
om förutsättningar finns att begränsa risken för elektromagnetisk strålning från ställverket, eller alternativ plats för anläggningen kan frigöras. En vidare utredning ska göras för att se på möjligheterna runt detta innan en planläggning för delområdet påbörjas.
Lek, spontanidrott och grönområde
Planområdet ligger i direkt anslutning till Stadsträdgården och ca 500 meter från grönområdet kring Orrholmen och Wennbergsparken samt 950 meter från den angränsande Mariebergsskogen. Programmet förutsätter att vägen till grönområdena inom
100 - 300 meter ska vara utan större fysiska och psykiska barriärer. Ytor för lek och
spontanidrott för boende ordnas inom respektive delområde.
Offentliga miljöer (PARK, TORG och PROMENAD)
Större delen av grönytan bevaras som naturmark och utgör en del av det gröna stråk
som leder ner mot Orrholmen längs Tullholmsviken resp. Mariebergsviken. Till stor
del är dock denna mark sedan tidigare planlagd som park/natur.
Programmet föreslår ett diagonalt stråk som binder ihop bl.a. Stadsträdgården via den
östra delen med kajpromenaden längs Tullholmsviken. Det långsträckta offentliga
rummet kommer att rikta sig både in mot stan och ut mot vattnet -Tullholmsviken. I
dess förlängning mot vattnet avslutar/övergår stråket i en vattenbassäng, som sträcker
sig ända fram till kajen inom kv. Kanoten. Vattenbassängen ska gestaltas som ett
stadsmässigt övergångsrum/yta mellan kajen inom kv. Kanoten och gångstråket längs
Tullholmsviken som sträcker sig söderut mot Orrholmen. Detta stråk med torg och
vattenbassäng blir en offentlig plats som kan fungera som samlingspunkt för alla åldrar.
Inom centrala delen av programområdet föreslås också ett annat stadsrum i form av
mindre torg eller park som skulle kunna fungera som samlingspunkt för boende inom
området. Korsningen Tullhusgatan – Näbbgatan – Orrholmsgatan är också ett intressant läge för en platsbildning i stadsmiljön.
Gränsen mellan allmän platsmark ock kvartersmark ska gestaltas på ett sätt som medför att det offentliga rummet blir attraktivt, trevligt och tryggt. Höga murar, sockelvåning och andra barriärer ska undvikas. Trädplantering som visuell avskärmning mellan
kvartersmark och allmän platsmark skulle kunna vara ett bra alternativ.
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Viktiga offentliga miljöer och stadsrum –Vattenbassäng och kaj längs Tullholmsviken – Tengbom Arkitekter

Trafik och gatustruktur (GATA)
Med tanke på ökad trafik inom området föreslås en ny trafiklösning för korsningen
Packhusgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan. I tidiga skisser har korsningen föreslagits
att utformats som en cirkulationsplats, där kollektivtrafiken har ett separat körfält genom cirkulationsplatsen. Utformning av korsningen/cirkulationsplatsen ska studeras
mer i detalj i detaljplaneskedet. Framkomligheten för olika trafikslag ska studeras särskilt tillsammans med trafiksäkerhet, vad gäller oskyddade trafikanter. Korsningen
kommer att vara en viktig entrépunkt som skulle kunna gestaltas som en ny urban
plats, där olika trafikslag och siktstråk kan vävas ihop.
Arbete med byggnation och gestaltning av Packhusgatan/Packhusallén pågår kontinuerligt. Den nya utformningen av Packhusgatan innebär en välgestaltad stadsgata i form
av en esplanad med breda trottoarer och träd planterade i en allé med möjlighet till s.k.
kantstenparkeringar. Programmet föreslår också att Sjömansgatan i fortsättningen ska
karakteriseras som en stadsgata med körfält, trottoar, trädplantering och cykelbana.
Utformning av Sjömansgatan ska samsas med pågående arbete för Karlstads C - resecentrum. Det är viktigt att man vid utformning av Sjömansgatan, Packhusgatan och
Tullhusgatan tar stor hänsyn till utformning av övergångsställe genom att skapas säkra
passager över gatorna.
Övergångsställe
Passage och övergångsställe vid Packhusgatan, Tullhusgatan och Sjömansgatan föreslås att utföras på olika sätt tex. genom refug och förhöjda övergångsstället eller förse
det med trafikljus. Ett förhöjt övergångställe är en trafiksäkrare lösning än trafikljus.
Detta är dock en fråga som avgörs i detaljprojektering. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, placering och gestaltning av övergångsställen ska studeras närmare i både den
fortsatta planläggningen och detaljprojekteringen. Passager och övergångställen ska utföras på ett sätt som ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter och minska barriäreffekten när trafikmängden ökar.
Gång- och cykelväg (GC-VÄG)
Gång- och cykeltrafik genom programområdet kommer att få olika karaktärer. En mer
stadsmässig gc-väg längs Sjömansgatan i förlängning av bef. cykelväg och vidare österut mot Packhusgatan. Gångväg och cykelväg utförs separerade från varandra så att
de gående tillåts flanera i lugn takt medan cyklister på väg till eller från olika stadsdelar
kan hålla ett högre tempo. Denna cykelvägen kommer att ingå som en viktig komplettering i huvudstråket som binder ihop västra Karlstad (Marieberg, Kvarnberg, sjukhuset) med pendlarstråket mot Hammarö kommun via kv. Kanoten.
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I programmet föreslås också gång- och promenadstråk längs Tullholmsviken resp.
Mariebergsviken framför bostadshusen, där karaktären av strand och närheten till
vattnet bevaras. Bostadskvarter närmast gång-och cykelvägen/stråket längs vattnet ska
gestaltas på ett sätt som bidrar till en mjuk övergång mellan allmän platsmark och
kvartersmark. Gränsen mellan semiprivat och offentlig yta ska vara tydligt och enkel
dock inte avvisande. Av samma skäl bör bottenplanen vara transparanta så att stråket
blir attraktivt och tryggt.

Övergripande gc-nät med förslag till komplettering av gc-vägen längs Sjömansgatan

Översvämningsåtgärder
En revidering av Stigande vatten, faktablad 2012-01-23 i enlighet med SMHI:s studie
innebär att översvämningsnivå för Vänern vid 200-årshändelse minskas med ca 30 cm
från +46,87 till +46,57 RH 2000. Detta innebär att programområdet i stort sett klarar
översvämningsnivå vid 200-årshändelse och ingen markuppfyllnad krävs för byggnation. Orrholmsgatan måste dock översämningssäkras med en upphöjning av ca 15 cm.
Med tanke på att Sjömansgatan är en tillfartsväg till sjukhuset och är en viktig transportväg har Karlstads kommun sedan 2014 tagit fram en förstudie på hur Sjömansgatan kan översvämningssäkras till dimensionerade nivå. Programmet förutsätter också
att Sjömansgatan ska översämningssäkras till dimensionerade nivåer på ett sätt som
kompletterar det planerade översvämningsskyddet längs Packhusgatan.
Kollektivtrafik
Området ligger centralt i Karlstad med gång- och cykelavstånd till centralstation, resecentrum och stadskärnans shopping-, nöjes- och arbetsplatsutbud. Förutsättningarna
för hållbart resande är således goda. Med tillkommande bostäder och ett utökat antal
arbetsplatser ökar behovet av välfungerande kollektivtrafik. Sjömansgatan föreslås att
trafikeras av det framtida Karlstadsstråket och att även få en ny busshållplats. Utformning och placering av Karlstadsstråkets hållplats ska göras på ett tilltalande sätt
som blir ett extra tillskott i stadsmiljö. Tillräckligt utrymme för busshållplats med möjligheter för cykelparkering, eventuella busskörfält, väderskydd osv. ska finnas.
Kulturmiljö
Programmet berör en del kulturhistorisk miljö och byggnader så som industrispår,
Konsums fabrik- och industrianläggning och industriliknande byggnad – mottagningsstation för Karlstads Elnät. Konsumanläggningen har ett samhällshistoriskt värde som
lokal industri för en av landets största livsmedelsproducenter. Programmet förordar
att en del av industriminnet tex. bagerihuset (tegelhuset längs Näbbgatan) och indu-
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strispåret skulle kunna bevaras. Det eftersträvas också ett återskapande av industriminnet tex. genom fasadmaterial i form av rött tegel.

Befintligt bagerihus som står i kontrast mot ett nytt och modernt hus – Tovatt Arkitekter

Parkering (P)
Grundprincipen gällande parkering är att varje exploateringsprojekt ska lösa sitt eget
parkeringsbehov inom fastigheten. Kommunens gällande parkeringsnorm för stadsdelen Viken är 1-8 platser per 1000 kvm i BTA för flerbostadshus och 1-5 platser per
1000 kvm i BTA för kontor och verksamheter. Med hänsyn till planområdets goda
gång- och kollektivtrafikförbindelser och närheten till service bör en lägre parkeringsnorm kunna tillämpas ev. mindre än 8 platser per 1000 kvm i BTA exklusive besöksparkering.
Behovet av parkeringsplatser för tillkommande byggrätter i enlighet med kommunens
parkeringsnorm beräknas till 1200 p-platser. Programmet förutsätter att parkeringen
ska lösas på kvartersmark, tex. genom parkeringsgarage och 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
En Grön resplan innebär konkreta innovativa och mjuka åtgärder (Mobility Management) för ett minskat bilanvändande och därmed ett minskat parkeringsbehov. Grön
resplan kan vara användbar i projekt där det finns indikatorer som pekar på att det
egna bilinnehavet inte är givet/helt nödvändigt.
Det aktuella området 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 och ytterligare åtgärder som ger ett
minskat bilbehov, som kan ingå i den gröna resplanen. Med de åtgärderna skulle ptalet kunna sänkas. 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.
Tekniska system
Vatten, spillvatten och dagvatten ska anslutas till befintligt system i området. Ledningar som korsar området behöver beaktas i det kommande planarbetet. Programmet
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förutsätter att utbyggnad av huvuddelen av spillvattnet inom delområde 1 först ska ledas söderut och sedan mot Tullhusgatan.
Dagvattenhantering
Dagvattenledningar finns utbyggnad i hela stadsdelen. I liten utsträckning, längs Packhusgatan sker fördröjning och rening av vägvatten genom trädgropar. Tullholmen är
redan idag exploaterat med övervägande asfalterade ytor och byggnader. Utgångspunkt i programmet är att tillskapa ytor och miljöer med grönstruktur och växtlighet
vilket ger förutsättning för lokal omhändertagande av dagvatten. Längs vägar och cykelvägar förutsätts också öppet dagvattensystem som har en stor rengöringseffekt för
vägvatten.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är idag huvudman för allmän plats inom programområdet och bör vid
kommande detaljplanering vara så även fortsättningsvis.
Tidplan
Programmet upprättas under hösten 2017 och har varit föremål för samråd under tiden oktober - november 2017. Efter att föreliggande planprogram har godkänts kan
planprocesser för detaljplan(-er) för område inom programområdet påbörjas (efter att
erforderliga beslut fattas)
Avtal
Planarbetsavtal antecknas med olika fastighetsägare inför detaljplanarbetet.
Fastighetsrättsliga frågor
I efterkommande detaljplanering kan behov finnas av reglering av fastigheter för att
möjliggöra ett genomförande av planerna, vilket beaktas inom ramen för respektive
detaljplan.
Tekniska frågor
Utredning
Som underlag för planprogrammet har utredning gällande trafikbuller, luftkvalitén,
markförorening för Konsums tomt, benämns delområde 1 gjorts. Inom ramen för
fortsatt detaljplanering finns behov av ett flertal ytterligare tekniska utredningar såsom
geoteknisk utredning, miljöteknisk markundersökning, elektrisk och elektromagnetisk
strålning för delområden 2 och 3. Sådana utredningar beställs och hanteras i samband
med kommande detaljplanering.
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.
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 länsstyrelsen. Eventuella påträffade föroreningar i jordmassor ska rapporteras till miljöförvaltningen enligt miljöbalken. En återanvändning av jordmassor till anläggningsändamål kan vara
tillståndspliktig.
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Ekonomiska frågor
De nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra kommande detaljplaner bekostas helt eller delvis av exploatör (-er). I dagsläget kända åtgärder är:
• Nya VSD-ledningar
• Utbyggnad av anläggning för dagvattenhantering

25

26

Planprogram för Tullholmen inom Viken

KONSEKVENSER
Behovsbedömning
En behovsbedömning har gjorts för att svara på frågan om planen kommer att påverka miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ställningstagandet
om en miljöbedömning behöver genomföras för en plan eller ej. För en plan vars genomförande innebär risk för betydande miljöpåverkan ska, enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) en miljöbedömningsprocess genomföras integrerat med detaljplanearbetet
och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvändning och dess konsekvenser
preliminärt inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
enligt PBL 4 kap 34§ behöver därför inte upprättas. Programmets konsekvenser beskrivs i programmet under detta kapitel. Konsekvenserna diskuteras utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och de möjligheter som programmet ger.
Miljökonsekvenser
Förtätningen innebär inte att grönyta tas i anspråk utan det upptar mark som redan är
ianspråktagen för verksamheter. Strandzonen utmed Tullholmsviken resp. Mariebergsskogen med sina naturvärden kommer i viss utsträckning bevaras genom placering av bebyggelse med stor hänsyn och så små ingrepp i strandvegetationen som möjligt. Detta innebär att grönstråk som sträcker sig från staden i norr via programområdet ner mot Orrholmen inte bedöms påverkas. En mindre del av stranden som berörs i programmet är redan planlagd för kontor och parkering, men är inte bebyggd.
Konsekvenserna för naturmiljön blir att parkeringsplatsen och industribyggnader längs
vattnet försvinner och ersätts med nya bostadskvarter.
Kulturmiljökonsekvenser
Karlstad kulturmiljöprogram utpekar Konsums fabrik- och industrianläggning som ett
samhällshistoriskt värde för lokala industri- och livsmedelsproducenter. Den stora förändringen för kulturmiljön är ersättning av industri- och verksamhetsbyggnader med
ny bostadsbebyggelse. Planen eftersträvar att industriminnet till viss del värnas.
Sociala konsekvenser

Barnperspektiv
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främjar möjligheten till en aktiv fritid i en stimulerande
miljö. Gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras inom området vilket ger goda förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn att vistas och färdas i.

Stadsliv
Planprogrammet ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv och levande stadsdel
med ett rikt och varierat folkliv. Ett kollektivtrafikstråk centralt genom Tullholmen
ökar flödet av människor i området, särskilt med ett hållplatsläge i direkt anslutning till
programområdets mittdel.

Mångfald och integration
En förbättring av integrationen mellan olika verksamheter i området, vilket programmet föreslår, har stor betydelse för den sociala integrationen och förstärker förutsättningarna för integration och mångfald. Olika upplåtelseformer, prisnivåer och lägenhetstyper leder till att olika slags människor (ålder, ekonomi, etnicitet) kan bo i stadsdelen. Med ett blandat utbud av bostäder och med arbetsplatser blandat med bostäderna skapas förutsättningar för människor i olika sociala situationer att bosätta sig
och verka i området. Detta skapar möjligheter till möten med andra slags människor
än en själv, vilket kan bidra till en ökad acceptans av olikheter. Olika typer av bostäder
inom programområdet främjar befolkningssammansättningen, t ex seniorboende,
vårdboende och flerbostadshus. Det kommer att finnas människor i området under
hela dygnet, vilket är positivt för det sociala livet. Det finns även god tillgång till grön-
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ytor med både skog, lekplats och promenadstråk i närheten, vilket ökar den sociala
stabiliteten.

Barriär
Konsums verksamheter utgör idag en kraftig barriär mellan Orrholmen och innerstaden. Planprogrammet föreslår en struktur som länkas till övriga stadsdelar i staden. En
ökad tillgänglighet till området minskar dagens barriäreffekt mellan Orrholmen och
stadskärnan. Bättre fysiska kopplingar inom och till omgivande stadsdelar ökar det sociala utbytet med övriga staden och minskar barriärerna.

Kommunal och kommersiell service
Behovet av kommersiell service tillgodoses genom befintlig handel i Viken. Det centrala läget innebär att även innerstadens utbud av kommunal och offentlig service
finns tillgängligt inom gångavstånd. Behovet av förskola och en begränsad yta för
handel i området kan tillgodoses inom den struktur som planprogrammet föreslår.
Den höga exploateringen kommer att kräva nytänkande och kreativa åtgärder för att
skapa tillräckliga ytor för utemiljö till förskolor.
Ekonomiska konsekvenser
För Karlstads utveckling och tillväxt är bostadsförtätning nödvändigt. Behovet av bostäder behöver tillgodoses för att inte förhindra tillväxten. Förtätningar är av stor betydelse och behöver ske parallellt med de mindre utbyggnadsprojekten för att möta
olika behov.
Att planera bostäder i anslutning till pågående stadsutveckling inom Inre hamn och
där redan utbyggd infrastruktur kan nyttjas är ekonomisk fördelaktigt liksom det är
god hushållning med naturresurser. Programmet innebär att allmänna anläggningar
(som t ex gator, gång- och cykelvägar, lekplats och planteringar) ska byggas ut vartefter behovet uppstår. Exploateringen medför också ett stort behov av förskolor som
kan serva programområdet och delvis kringliggande stadsdelar.
Trafikkonsekvenser
Dagens trafikmängd på Packhusgatan och Sjömansgatan i det aktuella avsnittet som
berör programmet bedöms uppgå till ca 9500 fordon per årsmedeldygn. Exploatering
av programmet innebär delvis ett ökat trafikflöde på Packhusgatan och Sjömansgatan.
En grov uppskattning av trafikalstringen från det nya området ger max 35001 fordon
per årsmedeldygn. Stadsdelens lokala trafikstruktur enligt programmets intention
kommer att ändras och karaktäriseras av lösningar som är stadslika och i den miljöanpassade trafikens anda, där bilen är tillåten men bara på ”mjuka trafikantslags” villkor.
Programmet lyfter också fram att utbyggnad av Karlstads C - resecentrum och en ny
utformning av Hamngatan förändrar trafikflöde på Sjömansgatan och Tullhusgatan.
För att se konsekvenser av förändringen i trafikmönstret och behovet av eventuella
åtgärder i trafiksystemet ska en fördjupad trafikutredning tas fram. Förändringar av infrastrukturen förutsätter också en ny trafiklösning för korsningen PackhusgatanSjömansgatan-Tullhusgatan, på ett sätt som underlätta framkomligheten i korsningen.
Ett genomförande av planprogrammet skulle även innebära positiva effekter för cyklister längs Sjömansgatan, med bättre anslutning av gång- och cykelvägar, säkra passager över Sjömansgatan och Packhusgatan och möjlighet till en förbättrad kollektivtrafik.
Hälsa och säkerhetskonsekvenser

Trafikbuller
Det aktuella området är redan utsatt för trafikbuller från Packhusgatan och Sjömansgatan. En trafikbullerutredning med en trafikprognos baserad på kommunen trafikmätningar för en framtida situation (år 2040) med fokus på delområde 1 har genom1

Underlag till resvaneundersökning – Karlstads kommun 2014
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förts. Eftersom förutsättningar för Sjömansgatan är det samma som Packhusgatan,
bedöms att bullerstörningar längs Packhusgatan kan användas som utgångspunkt för
bedömning av trafikstörningar längs Sjömansgatan.
Utredningen visar att exploateringen utmed Packhusgatan kommer att bli utsatt för
ekvivalenta ljudnivåer upp till 64 dB(A), ett värde som ligger över nuvarande riktvärde
60 dB(A) enligt förordning 2015:216. För dessa bostadshus kan man antingen förlägga
mindre lägenheter om högst 35 kvadratmeter eller göra lägenheter genomgående så att
minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen är
vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden. Övriga hus som inte har fasad i direkt anslutning till Packhusallén
har fasadnivåer som ligger under riktvärdet på fasad 60 dB(A). Uteplatser/balkonger
placeras i lägen så att man uppfyller den ekvivalenta nivån på 50 dB(A).
Den framtagna bullerutredningen visar att nya bostadshus 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 mellan 22:00-06:00 vid
fasad ” tillämpas vilket är möjligt i centrala kvarter i staden.

Elektromagnetisk strålning
Strålningsnivåer från Ställverket och nedgrävda elkablar kan undersökas och uppmätas
med speciell utrustning. Speciella åtgärder för att begränsa elektrisk och elektromagnetisk strålning om det överstiger gränsvärde 0,2 mikrotesla ska göras i samband med det
fortsätta detaljplanarbete.

Luftkvalitén - MKN luft
En luftföroreningsberäkning har utförts av Ramböll AB i Malmö. Syftet med utredningen är att kunna svara på om planen medför att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids. Beräkningar har gjorts för ett framtida scenario, år 2040, där området
är fullt utbyggt med ny bebyggelse i enlighet med programmets intention.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att beräkningarna av luftföroreningar kommer att ligga under miljökvalitetsnorm. Dock överskrids nedre utvärderingströskeln/miljömålet Frisk luft för partiklar längs Packhusgatan. Utifrån beräknade nivåer
kan det därför ses som nödvändigt att följa upp luftsituationen i första hand genom
beräkningar och sedan mätningar för att kontrollera att halterna inte stiger. En preliminär bedömning är att MKN för luft inte kommer att överskridas eller påverkas på
annat sätt.

MKN vatten konsekvenser
Programområdet gränsar till Tullholmsviken i öster som är en del av vattenförekomsten Vänern- Hammarösjön, och Mariebergsviken i väster som är en egen vattenförekomst. Dagvatten från programområdet avleds idag till Tullholmsviken resp. Mariebergsvägen.
Vänern- Hammarösjön:s ekologiska status bedöms vara måttlig. Utslagsgivande parametrar är Bottenfauna, Hydrologisk regim i sjöar och morfologiskt tillstånd i sjöar.
Vänern- Hammarösjön:s kemiska status bedöms ej uppnå god kemisk status på grund
av hög kvicksilverhalt i fisk, bromerade difenyleter i fisk, tributyltenn i sediment och
bekämpningsmedel i sediment.
Havs- och vattenmyndigheten har i sina föreskrifter (HVMFS 2013:19) satt ett undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE. Skälet för undantaget är
att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar
god kemisk status. Kvalitetskraven är att uppnå både god ekologisk och kemisk status
men detta bedöms ej klaras till 2021.
Mariebergsvikens ekologiska status är god. Vattenförekomsten bedöms vara i riskzonen att inte uppnå God status 2021, på grund av morfologiskt tillstånd. Närområdet är
påverkat av aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor och har bedömts som otill-
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fredsställande. Mariebergsviken bedöms ej uppnå god kemisk status på grund av hög
kvicksilverhalt och bromerade difenyleter i fisk. Detta gäller för samtliga vatten i Sverige.
Mariebergsvikens resp. Vänern- Hammarösjön:s kemiska status kan påverkas av
kvicksilver. Kvicksilver bedöms inte uppkomma i samband med genomförande av
projektet pga. att man inte längre använder kvicksilver som byggmaterial ex. takplåt
och inte heller i avloppssystem. Det som också kan påverka recipientens kemiska status är ytvattnet som kommer från angränsande vägar och parkeringsytor som ev. innehåller kvicksilver, fosfat, kväve osv. Dagvattenflödet ut från området får enligt
kommunens VA-enhet inte överstiga de teoretiskt beräknade befintliga flödena vilket
ställer kravet på omhändertagande av dagvattnet. Exploatering av området innebär
ianspråktagande av industrimark och parkeringsplatser, vilket i sig medför mindre utsläpp av förorenat dagvatten, eftersom idag ytvatten avleds från parkeringsplatsen till
Hammarösjön resp. Mariebergsviken.
En preliminär bedömning är att MKN för vatten inte kommer att överskridas eller
påverkas på annat sätt, utan snarare att det skulle kunna förbättras.

Markföroreningar
En sammanställning och komplettering av tidigare markundersökningar som omfattar
både fastigheterna Tullholmssågen 4 och Kostern 10 har i samband med planarbetet
utförts. En översiktlig bild av föroreningssituationen i jord, grundvatten och sediment
i området har skapats. Eventuella marksaneringar från tidigare verksamhet och utfyllnad är en förutsättning för planens genomförande, och konsekvensen blir således att
området befrias från eventuella förorenade massor genom att planen genomförs. Det
innebär en förbättring gentemot dagens situation och planprogrammet kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Översvämning
Området berörs av översvämningsrisk från Vänern. En del av marknivå inom området
ligger marginellt under +46,48 som är dimensionerade nivå för 200-årshändelse enligt
uppdatering av faktabladet Stigande Vatten och kommunens komplement till övervakningsprogram. Detta innebär att programområdet klarar sig utan stora översvämningsåtgärder. Programmet förutsätter också att den planerade översvämningssåtgärden längs Packhusgatan förlängs västerut utmed Sjömansgatan. När dessa två gator
(Packhusgatan och Sjömansgatan) översvämningssäkras kommer förbindelsen till
stora områden som Centralsjukhuset, Orrholmen, Viken osv. vid en eventuell översvämning förbättras.

REKOMMENDERADE UTREDNINGAR SKA BEAKTAS I DET FORTSATTA PLANARBETET
Programmet kommer att följas av en eller flera detaljplaner. Nedan sammanfattas vilka
utredningar som behöver göras och vilka frågor som behöver beaktas och studeras vidare i kommande detaljplanarbete.


En viss miljöpåverkan kan förekomma såsom trafikbuller, luftkvalitén, föroreningar och risker. Dessa frågor ska utredas separat i kommande detaljplaner och ingå i planbeskrivningar under rubriken ”Miljökonsekvenser” eller
liknande.



I en översiktlig trafikutredning för Tingvallastaden har ett antal korsningar
identifierats, som är i behov av att ses över. En av dessa korsningar är korsningen Packhusgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan. En fördjupad trafikutredning för bl.a. Resecentrum med hänsyn till trafikflöden och eventuella åtgärder i trafiksystemet för Tingvallastaden pågår. Utredningen ska beaktas i
kommande detaljplan/-er.



Utformning av korsningen Packhusgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan, inklusive framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafiken (både ur lo-
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kalt och regionalt perspektiv). Hänsyn ska tas till möjligheterna att skapa attraktiva hållplatser för kollektivtrafiken samt till trafiksäkerheten. Vidare ska
hänsyn tas till oskyddade trafikanter. Tillräckligt utrymme för trafiklösning
med tillhörande övergångsställe ska beaktas i kommande detaljplanarbete.


Begränsning av elektrisk och elektromagnetisk strålning om det överstiger
gränsvärde 0,2 mikrotesla ska undersökas vidare och beaktas i det fortsatta
detaljplanarbetet.



Utrymme för förlängning av gång- och cykelvägen längs Sjömansgatan och
busshållplats med tillhörande cykelparkering, väderskydd osv. ska beaktas och
försäkras i kommande detaljplan/-er.



Alléerna inom programområdet är biotopskydd. Dispens från biotopskyddet
behöver sökas om något träd behöver att fällas eller påverkas av exploateringen.



Byggnadshöjd och stadsbild ska undersökas vidare i kommande detaljplan/er.



Kulturmiljö och värdefulla industribyggnader beaktas och ev. skyddas i kommande detaljplanearbete.



Vid planläggning av förskola/skola ska diskussion kring utemiljöbehovet föras.



Geoteknik och stabilitetsförhållande ska beakta i detaljplaneskede.



Analys av PAH:er och en riskbedömning för att se om halterna är acceptabla
med hänsyn till tillkommande markanvändning i kommande detaljplanearbete.



Översvämningsnivå för Vänern vid 200-årehändelse rep. dimensionerade nivå
på Sjömansgatan beaktas.

