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Planbeskrivningen syftar till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa 
de syften och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
det är plankartan som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga 
förhållanden, vilka förändringar som föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande.  
 
Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och 
vattenområden får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan 
medför både rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma 
byggnader på något speciellt sätt.  En detaljplan tas fram genom en demokratisk process, 
planprocess, som kan föras med olika planförfarande, metoder, baserat på hur omfattande och 
betydande detaljplanens syfte är för människor och miljön.  
 
Planförslaget utgörs av: 
• Plankarta 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Bilaga 1: Trafiksäkerhet vid shared space - Urbrinken 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsägarförteckning  

 
DETALJPLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  
När en kommun eller myndighet upprättar eller ändrar en detaljplan ska enligt 6 kap. 11 § 
Miljöbalken (SFS 1998:808) en miljöbedömning göras om genomförandet av planen kan antas få 
en betydande miljöpåverkan (Plan- och bygglagen 4 kap. 34 §, SFS 2010:900). En 
behovsbedömning som anger de huvudsakliga förutsättningar för planarbetet görs i tidigt skede 
för att avgöra om en detaljplan ska miljöbedömas. Enligt behovsbedömningen bedöms 
planförslaget inte medföra någon betydande miljöpåverkan, eller överskridande av 
miljökvalitetsnormer. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte utförts. Detaljplanen 
överensstämmer med de nationella miljökvalitetsmålen och bedöms i övrigt vara förenlig med MB 
3, 4 och 5 kap.  

 
VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) 5 kap. 7 § då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten och i övrigt av stor 
betydelse. Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan Planförfarandet innebär att kommunen inför samrådsskedet kungör 
detaljplaneförslaget i en ortstidning som når allmänheten, där det framgår var planförslaget hålls 
tillgängligt, vilket område som avses och om planförslaget avviker från översiktsplanen. Den som 
vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det under det minst tre veckor långa 
samrådsskedet. Inkomna synpunkter från samrådsskedet dokumenteras i en samrådsredogörelse, 
som ligger till grund för en revidering av planförslaget. Därefter inleds ett minst tre veckor långt 
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granskningsskede, som syftar visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att 
anta, och samtidigt ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter. I ett granskningsutlåtande 
redovisas inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag och ställningstagande med 
anledning av synpunkterna. Detaljplanen prövas efter avslutat granskningsskede för antagande 
och vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet tillkännagetts, under förutsättning att 
beslutet inte överklagats. 
 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att medge sådana förändringar som föreslagits i planprogrammet och 
utformningsförslaget, Förslag till utformning av Alfred Nobels torg.  
 

BAKGRUND 
Dialogen om Alfred Nobels torg började 2012 då kommunstyresens arbetsutskott beslutade att en 
medborgardialog om gestaltningen av Alfred Nobles torg skulle genomföras. Efter två 
medborgardialoger, en under 2013 och en under 2016 togs ett planprogram och 
utformningsförslag fram, Förslag till utformning av Alfred Nobels torg.  
 
Under den första medborgardialogen 2013 genomfördes en dialog med 12 olika aktiviteter såsom 
dialogtillfällen på torget, teckningsaktiviteter i förskolan respektive låg och mellanstadiet, 
seminarium med näringsidkare med verksamheter runt och i anslutning till torget samt dialoger 
med ungdomar, högstadieelever och målgruppen 65+. Det genomfördes över 500 samtal med 
medborgare och ca 430 teckningar lämnades in från barn i åldrarna 4- 13 år. 130 vykort med 
förslag på hur torget kan se ut lämnades in och tio personer lämnade synpunkter via en 
webbenkät. 
 
Medborgardialogen 2016 syftade till att återkoppla till dialogen 2013 där invånarna i Karlskoga fick 
möjlighet att tycka till om det förslag som arbetats fram. Över 400 synpunkter kom in under 
återkopplingen där ett fåtal berörde innehållet i planprogrammet. Handlingarna reviderades och 
den 20 december 2016 antog kommunfullmäktige i Karlskoga planprogrammet och 
utformningsförslaget för Alfred Nobels torg. För att kunna genomföra de förändringar som 
föreslås i planprogrammet och utformningsförslaget behöver en ny detaljplan upprättas. 
 

LÄGE  
Planområdet är centralt beläget i Karlskogas centrum och utgörs i huvudsak av den kommunägda 
marken som idag förknippas med Torget, Alfred Nobels torg. Från Örebrovägen (E18) nås 
planområdet via Norra Viaduktgatan till Katrinedalsgatan och Urbrinken. Planområdet går även att 
nå från Stora Rondellen via Centrumleden → Nickkällgatan → Värmlandsvägen → Kungsvägen 
och Bergsmansgatan till Urbrinken. Via gång- och cykelvägar nås planområdet från Kungsvägen 
och Katrinedalsgatan.   
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OMFATTNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdets areal är ca 1,2 ha, 12 300 m2 och utgörs i huvudsak av den kommunägda 
fastigheten Bregården 2:31. Inom fastigheten Bregården 2:31 ryms Alfred Nobels torg och gatorna 
Urbrinken, Hotellgatan och Stadshusgatan. Den privatägda fastigheten Stadshuset 3 ingår även i 
planområdet. Planområdet rymmer ett flertal markreservat. Ett över torgytan och gatan Urbrinken 
avseende fjärrvärme, ett över torgytans östra del avseende avloppsledningar samt en 
gemensamhetsanläggning runt fastigheten Råkan 10 avseende gatuvärme. 
 

FÖRENLIGTHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSE OCH FORNLÄMNINGAR  
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret Villingsbergs skjutfält, område särskilt behov 
av hinderfrihet. Den planerade markanvändningen bedöms inte innebära någon konflikt med 
nämnt riksintresse. Inom planområdet eller i dess närhet har det inte påträffats några fornminnen 
eller fornlämningar. 
 

KULTURMILJÖ OCH BYGGNADSMINNEN 
Länsstyrelsen Örebro beslutade den 2 maj 2017 att byggnadsminnesförklara Karlskoga stadshus, 
fastighet Stadshuset 3 med tillhörande ventilationsanläggning vid östra fasaden 1. Bebyggelsen 
runt torget är ett tydligt uttryck för den regionalt färgade modernism/funktionalism som präglade 
den tid då Karlskoga blev stad, nyårsnatten mellan 1939 till 1940. Denna byggnadsstil och 
kulturmiljö utgör en intressant och vacker helhet som dominerar hela Karlskoga. En 
byggnadsminnesförklaring syftar till att skydda, vårda och utveckla kulturhistoriska värden men 
utesluter inte framtida förändringar av byggnadsminnet. Vi framtagande av denna detaljplan har 
kommande byggnadsminnesförklaring beaktats. En närmre beskrivning av stadshuset följer under 
rubriken Befintliga förhållanden → Bebyggelse.  
 

                                                 
1 Länsstyrelsen Örebro län: Byggnadsminnesförklaring av Karlskoga stadshus, Kv Stadshuset 3, Karlskoga socken och kommun, 
Värmland, Örebro län (2017-05-02). Dnr: 432-4243-2016 

Bild 1: Lokaliseringskarta Bild 2: Planområdesgräns 
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POLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  

ÖVERSIKTSPLAN  
Karlskoga kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 2011 och är ett 
vägledande dokument för kommunens sammantagna utveckling. Enligt översiktsplanen ska torgets 
attraktion förstärkas så att det utgör stadens naturliga mittpunkt och ett offentligt rum som 
uttrycker glädje och stolthet. Husens exteriör runt torget bör bevaras i befintligt utförande. 
Planförslaget anses vara förenligt med översiktplanen (2011).  
 

PLANPROGRAM OCH UTFORMNINGSFÖRSLAG 
Dialogen om Alfred Nobles torg började som nämnt tidigare 2012 då kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att en medborgardialog om gestaltningen av Alfred Nobles torg skulle 
genomföras. De synpunkter som framfördes 2013 sammanställdes i en rapport, Dialogen om 
torget, 27 mars - 22 maj 2013 med bilaga Sammanställning av synpunkter. Kommunstyrelsen (KS) 
gav Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i uppdrag att utifrån medborgardialogens resultat utarbeta 
ett utformningsförslag. Samhällsbyggnadsnämnden gav därefter Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett utformningsförslag och ett planprogram för Alfred Nobels torg.  
 
Under våren 2016 genomfördes återkopplingen av medborgardialogen och under samma period 
var planprogrammet för torget ute på samråd (28 april - 15 juni 2016). Revideringar gjordes i 
utformningsförslaget och planprogrammet och den 20 december 2016 antog kommunfullmäktige 
Planprogram - Riktlinjer för Alfred Nobels torg i Karlskoga stad och Förslag till utformning av 
Alfred Nobels torg. Planprogrammet och utformningsförslaget anger riktlinjer för Alfred Nobels 
torg och ligger till grund för den fortsatta planeringen. Nedan visas illustrationer som togs fram i 
samband med planprogrammet och utformningsförslaget.  
 

 

Bild 5: Situationsbild över torget 

Bild 3: Illustrationsbild 

Bild 4: Illustrerad sektionsbild mot Stadshuset/Stadshotellet 
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Bild 6: Detaljplan nr. 410 

GÄLLANDE DETALJPLANER OCH STADSPLANER 
Inom planområdet gäller fyra (4) detaljplaner. För majoriten av planområdet gäller detaljplan nr. 
410 Torget, laga kraft 1996-04-01 (aktnummer 1883-P96/3). Detaljplanens syfte är att ge stöd för 
ombyggnad av torget, reglera byggrätter och markanvändning på torgytan och längs torgets 
angränsande fasader samt regelera busshållplatser och gatumark på Urbrinken. För en mindre 
delar gäller detaljplan nr. 435 Kv. Korpen, Kråkan m.fl. laga kraft 1999-05-26 (aktnummer 1883-
P99/3) och stadsplan nr. 218 Stora torget laga kraft 1972-12-06 (aktnummer 1883K-5222). För 
större delen av fastigheten Stadshuset 3 gäller detaljplan nr. 393 Påfågeln m.fl. laga kraft 1993-11-
29 (aktnummer 1883-P94/1). De delar av ovannämnda detalj- och stadsplaner som berörs av 
förslaget ersätts av denna detaljplan.   
 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Planområdet rymmer inga fastighetsindelningsbestämmelser.  
 

BESLUT OM NY DETALJPLAN 
Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag den 7 februari 2017 åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för Alfred Nobles torg.  
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

MARKANVÄNDNING 
Planområdet utgörs till största del av Alfred Nobels torg och befintlig bebyggelse som rymmer 
hotell och restaurang (centrumverksamheter). Torgytan används idag för torghandel och större 
event.  
 

 
 
 

TORGET 
Torget utgörs idag av en stor hårdgjord yta med ett flertal träd planterade i viss symmetri. Den 
norra delen av torget utgörs av parkeringsplatser och hållplats för stads- och regionbussar. 
Torgytan delas av en cykelbana som löper längs torgets sydvästra del vidare mot nordost till 
Urbrinken. Ett flertal träd och bänkar är placerade på torget i en viss symmetri. På sommaren är 
uteserveringarna placerade i anslutning till restaurangerna vid torgets västra kant. Centralt på 
torget finns skulpturen ”Glädjen” och på torgets sydvästra del finns skulpturen ”Morgon”. 
Cykelstället på torgets östra del inramas av ett dekorativt staket, samma inramning finns vid 
sittplatsen mot Ekmansbacken. Mot Ekmansbacken på torgets södra del är marken en (1) meter 
lägre vilket skapar en viss höjdskilland. Den del av torget ansluter i samma markhöjd till torget 
Kilen. En mindre del av torget Kilen ingår i planområdet.  
 

VEGETATION 
På torget är 25 träd planterade i viss symmetri. Träden behöver dock bytas ut då den föregående 
ombyggnaden förstörde rotsystemen. Ett träd som är välmående och starkt bidrar till karaktären i 
den delen av gaturummet är eken sydöst om Stadshuset/Stadshotellet. Trädet är i gällande 
detaljplan nr. 410 skyddad med planbestämmelsen n1, vårdträdet skall bevaras och hårdgjord yta 
får ej anläggas under trädet.  

Bild 7: Flygfoto över torget från norr 

Kilen 
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BEBYGGELSE 
Bebyggelsen runt torget uppkom i samband med stadsbildningen 1940 och det dåvarande 
Stadshuset (Hotell Alfred Nobel) invigdes nyårsnatten mellan 1939 och 1940. Dessförinnan var 
stora delar obebyggd odlings- och betesmark. Bebyggelsen på torgets västra och östra sida 
utgörs av enhetlig och omsorgsfullt utformad bebyggelse från 1944-1962. Byggnaden söder om 
torget, Kulan (tidigare kallat K-center) tillkom under 1970 - talet. Nedan följer en närmre 
beskrivning av bebyggelsen inom planområdet, Stadshuset.  
 

Stadshuset 3 - Hotell Alfred Nobel (f.d. Stadshus)  
Byggnaden som idag förknippas med Hotell Alfred Nobel norr om torget, inrymde fram till 1986 
både kommunens administrativa delar och hotell. Numera inryms hotell samt pub i lokalerna. 
Byggnaden utgörs av en rektangulär form som rymmer en inre gård. Gården öppnade sig 
ursprungligen mot torget genom en arkad (bild 10), numera igenbyggt med hotellets reception.  
 
Byggnaden har källare, tre plan samt en liten påbyggnad på norra längans tak. De yttre fasaderna 
är klädda i rött tegel, murade i munkförband. Gårdsmurarna är putsade med spritputs som 
avfärgats vit på två sidor och två sidor utförda i gasbetong klädda med tjärade kyrkspån från 
Grythyttan. Taket på västra, södra och östra längan är täckt av kopparplåt lagda med förskjutna 
hakskarvar. Norra längan är täckt med stålplåt. Taken på de fyra längorna var ursprungligen helt 
platta och täckt med cementplattor lagda i sand. Vid ombyggnaden under 1960 - talet höjdes 
murkrönen på de yttre fasaderna och pulpettak som lutade inåt gården skapades. Det var då taket 
kläddes med kopparplåt. Takfoten är klädd med spån och har dekorelement i form av vitmålade 
konsoler som ”bär upp” taket. Många av fönstren är utbytta och har fått en annorlunda utformning 
än den ursprungliga men det finns en del ursprungliga fönster kvar. Fönstren är placerade i 
horisontella band med små dekorativt utformade räcken (bild 10). På byggnadens södra fasad mot 
torget finns en balkong med jalusidörrar och smidesräcke (bild 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: Hotell Alfred Nobel Bild 10: Fönster  

Bild 8: Stadshuset nyligen uppfört i början av 1940 - tal, Karlskoga kommunarkiv  
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Bild 11: Entré idag 

Skärmtaket på byggnadens nordöstra del bärs upp av vitmålade stålpelare (arkad). Det vågiga 
taket är utfört i armerad betong, täckt med takpapp och i framkant klädd med svart plåt, tidigare 
grönlackerat och ursprungligen vitmålat. Framkanten av taket har med tiden gjorts större, vilket är 
”grövre” än det ursprungliga. Den lägre tillbyggnaden består av brunmålade locklistpaneler. 
Tillhörande huvudbyggnaden, öster om, finns en ventilationsanläggning med dekorativt koppartak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Byggnadens arkitektur och tillhörande detaljer hämtade från regionen visar att den tillkom vid en 
brytningstid inom svensk byggnadskonst, vilket gör den mycket intressant för sin tid och 
kulturhistorisk värdefull. Samtidigt som den är tydlig modernistisk med sina fönsterband, kubisk 
form, platta tak och sitt pelarburna entrérum blickar den tydligt tillbaka på äldre traditioner genom 
spånpanel, tegelmurar, arkad, muröppningar, borggård och renässansmässigt kraftfull takfot av 
sten. Ombyggnaden för receptionen är tillsammans med 1960 - talets ombyggnad av taket tydliga 
årsringar i byggnadens historia och är därför viktiga delar av dess kulturhistoriska värde. 
Byggnaden är trots en del förändringar genom åren välbevarad och ett utmärkt exempel på 
svensk modernism med traditionella och regionala inslag. Byggnaden är en symbol för Karlskoga 
och byggdes samtidigt som orten blev en stad och bör därför bevaras.  
 

TRAFIK 
Trafiken inom planområdet utgörs till största del på Urbrinken och torgsytans norra del. Torgytans 
norra del upptas av en parkering med 9 platser varav 3 för rörelsehindrade vilket bidrar till en viss 
trafikmängd på torget och till en viss söktrafik runt torget. Parkeringen och delvis torgytan används 
ibland av stora lastbilar och det finns idag ingen begränsad tidszon för varuleveranser. 
Parkeringsplatsen som nås från Urbrinken är en av huvudgatorna för trafik genom centrum. 
Cykelväg löper längs den västra fasaden över torget och vidare nordost mot Urbrinken.  
 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Granskningskartan från SGU, Sveriges geologiska undersökning (kartering gjord år 2002) visar att 
planområdet består av jordarten isälvssediment och en blandning av lera och silt. Geotekniska 
undersökningar har gjorts inom och direkt utanför planområdet i samband med byggnation av 
bebyggelsen inom kvarteret Kajan och Råkan. De geotekniska undersökningarna bedöms även 
kunna ligga till grund för kommande projekteringar inför ombyggnaden.  

Bild 12: Ventilationsanläggningen med ett dekorativt koppartak 
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Radon, ras- och skredrisk 
Det finns enligt kommunens granskningskarta inga dokumenterade höga halter av radon inom 
eller i anslutning till planområdet. Enligt Länsstyrelsen rapport Ras och skredrisker i Örebro län, 
2013:37 förekommer det risk för skred vid Ekmansbacken sydöst om torget och på fastigheten 
Stadshuset 3. Länsstyrelsens rapport visar var det finns potentiella förutsättningar för ras och skred. 
Utefter rådande förhållande bedöms risken för skred som mycket liten inom planområdet. Inga 
åtgärder anses nödvändiga avseende radon, ras- och skredrisk.   
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Inom planområdet finns ledningar för el, fjärrvärme, spill-, dag- och vatten. Ledningsrätten inom 
planområdet berör den fjärrvärmeledningen (lila ledning).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 13: Översiktlig bild över ledningar inom planområdet.   
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PLANFÖRSLAG OCH FÖRÄNDRINGAR 
Syftet med detaljplanen är att medge sådana förändringar som föreslagits i planprogrammet och 
utformningsförslaget, Förslag till utformning av Alfred Nobels torg. Boverkets allmänna råd om 
planbestämmelser (BFS 2014:5 DPB 1) har tillämpats vid utformning av planförslaget. 
 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 
Torg - 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL 
Alfred Nobels torg, ytan för gångfartsområde (shared space) och en mindre del av fastigheten 
Stadshuset 3 anges med planbestämmelsen TORG. Torg bör tillämpas för alla typer av torg med 
tillhörande verksamheter. Användningen medger att Alfred Nobels torg (del av Bregården 2:31) 
och Urbrinken används för torg med tillhörande verksamheter, avsett för ett gemensamt behov 
som t.ex. torghandel, kiosker, serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser.   
 
Inom användningen torg medges även aktivitetsytor och en scen med tillfälligt tak. Aktivitetsytorna 
är avsedda för lek och rörelse av urban/stadsmässig karaktär till skillnad från lekplats i park. Scenen 
är till för publika möten och olika arrangemang.  
 
Gata – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL 
Detaljplanen medger GATA, lokalgata, där Hotellgatan, Urbrinken och Katrinedalsgatan möts. 
Lokalgata är främst avsedd för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid gatan.  
 
Park – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL 
Detaljplanen medger PARK för det markområdet som tillhör eken, del av fastigheten Stadshuset 3 
och Bregården 2:31.  
 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 
Centrum – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL 
Centrumändamål anges för fastigheten Stadshuset 3 och Bregården 2:31. Markanvändningen 
anges med planbestämmelsen C, centrum. Centrumändamål medges för en mindre del av 
Bregården 2:31 för att möjliggöra entré till byggnaden inom fastigheten Råkan 10. Användningen 
tillämpas för kombinationer av handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter som ligger 
central eller på annat sätt ska vara lätta att nå.   
 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 
Utformning - 4 kap 16 § 1 och 30 § PBL 
Skärmtak får anordnas på byggnaden inom fastigheten Bregården 2:31 tillhörande byggnaden 
(Kulan) inom fastigheten Råkan 10.  
 
Mark och vegetation – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 §§ PBL 
Eken på fastigheten Stadshuset 3 och Bregården 2:31 omfattas av planbestämmelsen n1, träd ska 
bevaras. Planbestämmelsen tillämpas även inom markanvändningen PARK, allmän platsmark. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 
Begränsning av markens utnyttjande – 4 kap. 11 § 1, 16 § 1 och 30 § PBL  
Prickmark anger mark som inte får förses med byggnad. Bestämmelsen tillämpas för att bevara ett 
byggnadsfritt avstånd av lämplighetsskäl till allmän platsmark.  
 
Utformning - 4 kap 16 § 1 och 30 § PBL 
Bestämmelsen om utformning reglerar delar på byggnadsverk, fasadutsmyckning material och 
kulör på byggnadsverk samt typer av byggnader. Planbestämmelsen f1 inom användningen C 
(centrum) medger att endast entré och skärmtak får anordnas tillhörande byggnaden (Kulan) inom 
fastigheten Råkan 10.  
 
Skydd av kulturvärden - 4 kap. 16 § 3 och 30 § PBL 
Skydd av kulturvärden kan enbart anges för befintliga värdefulla byggnadsverk, 
bebyggelseområden och tomter. För byggnaden inom fastigheten Stadshuset 3 gäller skydd av 
kulturvärden.  
 
q1 - Byggnadens exteriör och interiör får inte förvanskas. Vid underhåll ska utförande beträffande 
material, utseende, kvalitet väljas i överrensstämmelse med orginalutförandet. Vård och 
underhållsarbete skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.  
 
Underhåll definieras i PBL (1 kap 4 §) som ”en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla 
eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 
värde”. Att bevara kulturhistoriska värden behöver inte stå i konflikt med praktiska behov. 
Nödvändiga förändringar kan göras så att det kulturhistoriska värdet inte minskas, om de görs på 
ett genomtänkt och varsamhet sätt. Det kulturhistoriska värdet för byggnaden inom fastigheten 
Stadshuset 3 är byggnadens form, volym och detaljer som har en medveten stark förankring i 
regionen så som spån, skiffer, marmor, koppar, järn och inte minst tegel. Byggnaden får sin 
karaktär av de röda tegelfasaderna och sidofasadernas strikta fönsterband. Gårdsfasaderna består 
av modernistiska fönsterband och där vit puts ställs mot fasadytor klädda av tjärat spån. 
Sammanfattningsvis har det konstaterats att byggnaden har karaktären av ett ”allkonstverk”.  
 

 
 

Bild 14: Byggnadens innergård med vit puts och tjärat spån Bild 15: Tjärad spån 
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Rivningsförbud - 4 kap. 16 § 4 och 30 § PBL 
För byggnaden inom fastigheten Stadshuset 3 gäller rivningsförbud, r1, byggnaden får inte rivas.  
 
Varsamhet - 4 kap. 16 § 2 och 30 § PBL 
Bestämmelsen om varsamhet reglerar vilka karaktärsdrag och värden hos byggnadsverk som 
varsamheten speciellt inriktas på. Varsamhetsbestämmelserna utgör enbart en precisering av de 
generella varsamhetskraven som gäller enligt plan- och bygglagen. 
 
k1 - Ventilationsanläggning ska bevaras så långt som möjligt. Vård och underhållsarbete skall 
utföras varsamt.  
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Ändrad lovplikt - 4 kap. 15 och 30 §§ PBL 
Ökad lovplikt införs så att marklov krävs för fällning av träd angivet på plankartan inom område 
markerat med n1.  
 
Minskad lovplikt införs så att bygglov och marklov inte krävs för de åtgärder som framförts i 
utformningsförslaget. Befrielse från bygglov innebär inte befrielse från bygganmälan samt att söka 
andra erforderliga tillstånd. Bygglov och marklov krävs inte för att utföra följande åtgärder inom 
TORG - betecknat område: uppföra en scen, aktivitetsyta, busskur, toalett, glasskiosk och anordna 
eller ändra parkeringsplatser samt ändra markens höjdläge. 
 
Genomförandetid - 4 kap. 21 § PBL 
Genomförandetiden för planen är 5 år efter den har vunnit laga kraft. 
 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN  

VATTEN 
Torget ligger inom Möckelns delavrinningsområde.  Möckeln är klassad som sämre än god vad 
beträffar ekologisk som kemisk status. Kunskapsläget om vad som påverkar Möckeln negativt är 
idag bristande. Torget ligger i ett av de områden i Karlskoga som har mest hårdgjorda ytor, vilket 
bidrar till att dagvattnet leds rakt ut i recipienten (sjön) utan föregående rening. Planområdet ingår 
i VA-bolagets verksamhetsområde.  
 
Detaljplanen leder troligen inte till någon märkbar förändring i påverkan eftersom stora delar av 
planområdet idag redan är hårdgjort. I samband med ombyggnaden av torget tillkommer 
växtlighet som möjliggör ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Vid växtbäddar går det att 
fördröja och rena dagvattnet från olika miljögifter innan det leder till recipienten med hjälp av 
upphöjda dagvattenbrunnar. Växter är ett naturligt reningsfilter avseende miljögifter. Framtida 
dagvattenlösningar som t.ex. växtbäddar fastställs i projekteringen inför ombyggnaden, se 
utformningsförslag i bilaga 1.   
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TRAFIKBULLER 

Detaljplanen medger ingen bostadsbebyggelse vilket innebär att inga bullerberäkningar eller 
hänsyn till trafikbuller behöver göras och därför har inga beräkningar genomförts. Vid 
planläggning av bostadsbebyggelse tillämpas förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader som beaktas i närhet till vägar/spårtrafik och flygplatser, där 
bostadsbebyggelse riskerar att utsättas för buller. Förordningen avser att skydda människor från 
olägenheter och anger riktvärden för buller utomhus, från spårtrafik vägar och flygplatser. Buller 
från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. De konsekvenser som genomförandet av planen innebär 
förväntas medföra en minskad trafikmängd på Urbrinken och en ökad mängd fördelat på 
Centrumleden och Norra Viaduktvägen. Nedan följer en beskrivning av de förväntade effekterna.  
 

Prognostiserad trafikmängd 
Urbrinken ska göras om från en huvudgata till ett gångfartsområde dvs. från Bergsmansgatan till 
korsningen vid Hotellgatan. Syftet är att tillgängliggöra torget och bidra till ett mer levande 
stadsrum samt förbättra luftkvalitén i centrum vilket innebär att trafikmängden behöver minska.  
För att minska trafikmängden krävs ett flertal åtgärder. Att endast införa ett gångfartsområde utan 
direkta åtgärder kommer inte leda till en minskad trafikmängd. Med hjälp av växtzoner och 
busshållplatser skapas en slingrande utformning som minskar framkomligheten för fordon, i 
synnerhet tung trafik. Enligt Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (tredje upplagan), Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2009, har det visat sig att genomfartstrafik försvinner i samband med 
låg framkomlighet. För att genomfartstrafik inte längre ska passera Urbrinken krävs det därför att 
utformningen av området genomförs enligt det framtagna förslaget.  

 
 
För att fordonstrafikanter ska kunna välja att inte köra igenom gångfartsområdet sträcker sig 
området ända ut till där Bergsmansgatan tar vid och till korsningen Hotellgatan, Urbrinken och 
Katrinedalsgatan. Det underlättar för ett annat vägval från respektive ände där motortrafikanter 
kan se var gångfartsområdet börjar. Vilket innebär att ett alternativt vägval finns vid 

Bild 16: Utformningsförslag av gångfartsområdet 
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gångfartsområdets början från respektive ände som gör att motortrafikanter måste köra igenom 
gångfartsområdet.  
  
En annan viktig faktor är vilka andra alternativ för fordonstrafik som finns. När framkomligheten 
försvåras och parkeringsplatserna tas bort på torget förväntas en stor del av trafiken flytta till 
Centrumleden men även Norra Viaduktgatan där man från båda gatorna når parkeringsplatserna 
som tillhandahåller centrum. För att fler fordonstrafikanter ska välja Centrumleden framför 
Urbrinken kommer det ske en hastighetshöjning från 50 km/h till 60 km/h.  
 
Efter genomförandet av de förändringar som föreslås avseende gångfartsområdet på Urbrinken 
och Centrumleden bedöms trafikmängden minska på Urbrinken vilket förväntas bidra till lägre 
bullernivåer vid bostadsbyggnadernas fasader i närheten av torget.  
 

LUFTFÖRORENINGAR 
Detaljplanen bedöms inte medverka till att människors hälsa påverkas negativt avseende 
luftföroreningar och genomförandet av planen bedöms inte påverka lufthalten på någon plats där 
det finns risk för överskridanden av miljökvalitetsnormer. I samband med genomförandet av 
gångfartsområdet bedöms den minskade trafikmängden kunna bidra till en bättre luftkvalité på 
torget och i dess närhet.  
 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet innebär att endast en del av de åtgärder som föreslås i planprogrammet och 
utformningsförslaget går att genomföra. För att kunna skapa en aktivitetsyta, scen och ett 
gångfartsområde (shared space) med en god trafiksäkerhet behöver en ny detaljplan upprättas.  
 

BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
De förändringar som sker på Alfred Nobles torg och Urbrinken i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft ger inga påtagliga konsekvenser för bebyggelsen runt torget. Detaljplanen 
medger till skillnad från befintligt entré tillhörande byggnaden inom fastigheten Råkan 10. En ny 
entré förändrar byggnadens ursprungliga arkitektur och det är därför viktigt att utformningen av 
entrén tar hänsyn till förhållandena på platsen och byggnadens arkitektur.  
 
Kulturvärde och rivningsförbud 
Byggnaden på den fastighet (Stadshuset 3) som har ett högt kulturvärde enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 § har försetts med rivningsförbud samt skydd av 
kultutvärdesbestämmelser som anger hur byggnaden får förändras och underhållas i framtiden. 
Detaljplanen tar hänsyn till de höga kulturvärdena inom planområdet och länsstyrelsens beslut om 
byggnadsminnesförklaring.  
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TORGET 
Planförslaget möjliggör utöver vad som ingår i användingen torg en scen och aktivitetsyta på 
Alfred Nobels torg. Aktivitetsytan föreslås bli en del av den symmetriska rad av grönska och träd 
som öppnar upp torget i nord- och sydligriktning. Scenen på torget är enligt utformningsförslaget 
placerad strax söder om aktivitetsytan. En scen kan uppfattas som störande när den inte används 
och det är därför viktigt vid utformningen att även den blir tilltalande och attraktiv. Vid utformning 
och placering av aktivitetsytan och scenen bör ledningsnätet beaktas. Antingen bör man vid 
placering undvika placering på ledningsnätet eller vid konstruktion göra respektive flyttbara. På så 
sätt kan ledningsägarna enkelt komma åt ledningarna vid behov. Det sista är att föredra då 
torgytan omfattas av ett flertal ledningar som nästintill är omöjligt att undvika vid placering.  
 
En mindre del av torgytan övergår till kvartersmark för en ny entré till biblioteket. Entrén till 
biblioteket är idag på byggnadens västra sida, mot Gamla kyrkogården. En ny entré mot torget 
ökar tillgängligheten till biblioteket och tillgängligheten från biblioteket till torget. Med rätt 
utformning av entrén kommer torgets attraktivitet att öka och bidra till ett ökat flöde av människor 
på torget. Ett ökat flöde av människor på en offentlig plats bidrar till en ökad trygghet. Torget 
kommer med en ny entré att upplevas som en tryggare plats att vistas på.   
 

Tillgänglighet 
Vid utformningen av torget är det viktigt att beakta behoven för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga. För en god planering och utformning av allmänna platser finns 
Boverkets författningssamling (BFS 2011:5, ALM 2) om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader.  
 
Enligt Boverket ska det vid öppna gångytor finnas särskilda ledstråk, utformade på så sätt att de 
inte medför hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ledstråk bör 
konstrastera mot omgivningen både visuellt och taktilt. Kontrast mot omgivningen kan exempelvis 
åstadkommas genom att material med avvikande struktur och ljushet fälls in i markbeläggningen, 
t.ex. tydligt kännbara plattor i asfaltsytor. Logiskt färgsystem underlättar orienteringen och 
tillgängligheten för personer med utvecklingsstörning eller andra orienteringssvårigheter. Viktigt 
för orienteringen och tillgängligheten på gångytan är även belysning. Belysningen på gångytor 
och vid viktiga målpunkter ska vara utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa. Exempel på viktiga målpunkter är 
busshållplatser. Belysningen bör vara jämn och anordnad så att även synsvaga, personer med 
andra orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur 
underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar.  
 
Fasta objekt och byggnadsdelar kan minska tillgängligheten och orienteringen på torget. De 
objekt och byggnadsdelar som kan utgöra fara eller hinder ska placeras och utformas så att risken 
för ofrivilliga sammanstötningar begränsas, där det inte kan ske ska hindren varningsmarkeras. 
Fasta hinder t.ex. bänkar och stolpar bör därför placeras i möbleringszoner på ett sådant sätt att 
de inte hindrar framkomligheten eller utgör risk för personer med nedsatt orienterings- eller 
rörelseförmåga.  
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GATOR, TRAFIK OCH PARKERING 
Gångfartsområde 
Eftersom Urbrinken ska göras om från en huvudgata till ett gångfartsområde från Bergsmansgatan 
till korsningen vid Hotellgatan där syftet är att tillgängliggöra torget och bidra till ett mer levande 
stadsrum samt förbättra luftkvalitén i centrum behöver trafiksäkerheten säkerställas. För att 
säkerställa trafiksäkerheten på ytan har en utredning gjorts (bilaga 1). Utredningen visar potentiella 
korsningspunkter mellan olika trafikslag och åtgärder som ökar säkerheten för fotgängare, även för 
synsvaga, personer med orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Utformningsförslaget av gångfartsområdet har tagit hänsyn till de åtgärdsförslag som redovisas i 
bilagan.  
 
Mängden genomfartstrafik förväntas minska på Urbrinken i samband med genomförandet av 
gångfartsområdet. Det innebär att trafikmängden även förväntas öka på andra huvudleder in till 
centrum, så som Centrumleden och Norra Viaduktgatan. 
 

ÄNDRAD LOVPLIKT 
Ökad lovplikt för trädfällning av eken sydöst om Hotell Alfred Nobel inom fastigheterna Stadshuset 
3 och Bregården 2:31 innebär att det krävs marklov för trädfällning. Trädet skyddas då det utgör 
ett värdefullt inslag i miljön.  
 
Minskad lovplikt avser ingen bygglovsplikt eller marklov för de åtgärder som nämns på s. 16 inom 
användingen TORG. De åtgärder som befrias från bygglov och marklov har arbetats fram 
tillsammans med Karlskogas invånare i medborgardialogerna för planprogrammet och 
utformningsförslaget och bedöms därför kunna befrias från bygglov och marklov.  
 

HANDELN I CENTRUM 
För de förändringar som föreslås i planprogrammet och förslag till utformning av Alfred Nobels 
torg togs en konsekvensutredning fram avseende vilken påverkan flytten av hållplatser och 
parkeringsplatser har på handeln i centrum2. Utredningen visade att förändringen stärker torget 
och området därikring, framförallt p.g.a. bättre miljö och fler uteserveringar. Men att handeln på 
Bergsmansgatan tappar något p.g.a. den flyttade busshållplatsen. Totalt bedöms förändringarna 
avseende trafik och parkering ge positiva effekter på framförallt handeln i centrum. 
 

MILJÖ- OCH KLIMATKONSEKVENSER   

Planförslaget och dess genomförande innebär en ökad andel grönska på torget och en minskad 
trafikmängd på Urbrinken vilket innebär minskad miljöpåverkan. Risken för värmeböljor blir låg då 
området planeras inrymma mer grönska och luftkvalitén samt buller förbättras då trafikmängden 
minskar. Planområdet ligger inte inom riskområde för översvämning enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (2016-02-25) och ligger inte i låglänta/instängda områden enligt 
Länsstyrelsens skyfallskartering (2015-10-13). 
 

                                                 
2 Karlskoga centrum, Utredning ”Effekter av ombyggnad av Alfred Nobels Torg, RSD, 8 juli 2015 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

HANDLÄGGNING OCH TIDPLAN  
Karlskoga kommun har valt att handlägga denna detaljplan med ett utökat förfarande enligt Plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900). Uppdrag att upprätta detaljplan för Alfred Nobels torg gavs i 
februari 2017 av Samhällsbyggnadsnämnden och detaljplanens arbete fortgår under 2017. 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i mitten av 2017 och de åtgärder som föreslås i 
detaljplanen ska vara genomförd i sin helhet 5 år efter den vunnit laga kraft.  
 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Kommunen kommer bli huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Huvudmannen för 
de allmänna platserna är ansvarig för att ställa iordning och förvalta de allmänna platserna. 
Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det 
tekniska genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av Karlskoga Energi och Miljö AB. 
Exploatören svarar för och bekostar iordningsställande av kvartersmark och därmed 
sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. Den 
part som initierar en åtgärd som innebär att Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar ska bekosta den. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Detaljplanen möjliggör att en mindre del av fastigheten Stadshuset 3 regleras till allmän platsmark 
genom en fastighetsreglering, från enskilt till kommunalt huvudmanaskap. Dessa åtgärder ska 
baseras på särskilda avtal mellan berörd fastighetsägare och kommunen.  De åtgärder som krävs 
för fastighetsreglering initieras och bekostad av exploatören om inget annat avtalas. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av Karlskoga kommun. De ombyggnader som föreslås finns projekterade 
och finansierade i samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Planavgift ska tas ut i samband med 
bygglovsprövning enligt gällande plan- och bygglovstaxa för fastigheten Stadshuset 3. Serveringar 
på torgytor och trottoarer i övrigt sammanhänger genomförandemässigt och ekonomiskt med 
berörd fastighetsägare som näringsidkares initiativ och planering.  
 
Ersättningsrätt 
Planbestämmelserna rivningsförbud (r) och skydd av kulturvärde (q) kan utlösa krav på ersättning. 
Rätten till ersättning baseras på bestämmelsen i 14 kap. 7 § PBL. Bedömningen av en skadas 
betydelse regleras i 14 kap. 22 - 24 §§ PBL. Ersättningen avgörs utifrån hur marknadsvärdet på 
berörd del av fastigheten påverkas. I en tätortsmiljö är berörd del ofta liktydigt med hela 
fastigheten. Reglerna för bedömning av om ersättningsgill skada uppstår skiljer sig åt beroende på 
om det handlar om rivningsförbud eller bestämmelser om skydd av kulturvärden. Rätten till 
ersättning gäller endast om den skada som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till 
värdet av den berörda delen av fastigheten. 
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Berörd fastighetsägare (Stadshuset 3) har rätt att framställa ersättningsanspråk och har två år på 
sig efter detaljplanen har vunnit laga kraft att väcka talan om ersättningen. En talan får dock väckas 
senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden (15 kap. 5 § PBL). 
 
Eftersom varsamhetsbestämmelserna enbart utgör en precisering av de generella 
varsamhetskraven som gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900) så kan 
varsamhetsbestämmelserna inte utlösa någon rätt till ersättning. 
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Alfred Nobels torg 

LAGA HANDLING 
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