
PLAN-PM FRYKEN 1,2 OCH 4 
Bostäder inom Fryken 1,2 och 4, Rud, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN-2016-82

Bakgrund

Stiftelsen Karlstadshus önskar att få bygga fler hyresrätter inom de egna fastigheterna Fryken 
1, 2 och 4 på Rud. 

 
Gällande planer

För området gäller stadsplanen för ”Rudområdet 
Södra delen” från 1965. Planen möjliggör 
bostadsbyggande av lamellhus i två till tre våningar 
formade som bostadsenheter. Marken runt om får i 
princip inte bebyggas med undantag för garage inom 
en yta som är avsedd för garageändamål. 

För bostadsdelen något norr om området, med 
samma bostadstruktur, har stadsplanen ersatts med 
en ny detaljplan år 2004, där två flerbostadshus på 8 
våningar möjliggjorts på tidigare parkeringsytor. 
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Gällande detaljplan

Planområdet omfattande fastigheterna Fryken 1,2 och 4 



Nuvarande förhållanden

Området ligger i sydöstra delarna av Rud, ca 3 km från Karlstads centrum. Området gränsar till 
Rudsparken i väster och till Ruds kyrkogård i öster. Söder om området ligger Nobelgymnasiet. 

Området ligger på flack mark som sluttar svagt mot söder. Området präglas av tydliga 
karaktärsdrag från 1960-talets stadsplanering. Inom området finns ett flertal lamellbyggnader 
i två till tre våningar. Lamellbyggnaderna är placerade så att tre bostadenheter bildas med 
en gemensam innergård för lek- och grönytor. I anslutning till varje bostadsenhet finns en 
gemensam parkeringsyta med garage som angörs via Mossgatan. Innergårdarna med lek- och 
grönytor hålls fria från bilar.  

Stadbussarnas busslinje 4 går längs 
Mossgatan med två stopp intill planområdet. 
Området har bra kopplingar med 
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar till 
centrum och till omkringliggande stadsdelar.  

Från söder till norr, löper ett grönstråk 
genom Rud med gång- och cykelvägar och 
gränsar till planområdet. I den norra delen 
av grönstråket finns det ett skogsparti och i 
mellersta delen, i anslutning till grönstråket 
finns Rudsleken som omfattar en byggnad 
för inomhuslek, lekpark och stora öppna 
gräsytor. 

Bedömning

Komplettering av bostäder i ett befintligt 
bostadsområde i ett centrumnära läge med 
utbyggd infrastruktur, stort serviceutbud, 
bra kollektivtrafik och goda gång- och 
cykelförbindelser  bedöms som positivt. 
Förslaget strider inte mot kommunens 
översiktsplan. 

Frågor att behandla i planarbetet

Vid förtätningen i detta område 
bör utformningen av gårdsmiljön, 
byggnadsvolymer, påverkan på befintlig 
bebyggelse, samt parkerings- och 
bullerfrågor särskilt studeras i ett planarbete. 
Ett lämpligt avstånd från krematoriet inom 
Ruds kyrkogård till närmaste bebyggelse 
kan behöva studeras närmare i plan.  
Krematorier finns inte i Boverkets allmänna 
råd ”Bättre plats för arbete” men i samma 
råd anges riktvärdet för skyddsavstånd för 
mindre förbränningsanläggningar till 50-200 
meter.

Vy från Mossgatan

Områdesbild - Ortofoto från Blomweb





Planförfarande

Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med sökanden. 
Planavgiften för detaljplanen bedöms bli ca 400 000 kronor.

Tidplan

Planprojektet har prioritet 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet bedöms kunna 
påbörjas under 3 kvartalet 2016 och kunna färdigställas på ca 1 år.

Förslag

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för det aktuella 
området.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsplanerare Anastasia 
Mileoranskaya, Karlstad den 30 maj 2016.


