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PROGRAMMETS SYFTE
Programmet ska pröva möjligheterna att utveckla 
Våxnäs centrum för att skapa ett bättre fungerande 
centrum och att rymma mer bostäder och bättre of-
fentliga ytor som parker och torg. Delar av de gröny-
tor som finns i området fyller en viktig funktion för 
dagvattenutjämning som ska bevaras. 

STADSBYGGNADSPRINCIPER
Offentliga rummet
Områdets avses tillskapa väl utformade platser som 
medger variation och flera användningsområden trots 
olika funktioner. Syftet är att skapa offentliga platser 
som erbjuder möten och präglas av mångfald och 
som knyter ihop de olika användningarna. Ett grönt 
torg centralt i området som blir en del av stommen 

tillsammans med de gröna kopplingarna ska binda 
ihop området.

Gröna kopplingar
Tydligare stråk som präglas av grönska som binder 
samman platser och funktioner inom området samt 
ut mot omkringliggande mål. Parkområdet delas av i 
parklek och Fredricelundsparken och dessa ska länkas 
samman i det gröna torget. Träd kommer att utgöra 
en viktig del av grönskan.

Definiera stadrummet
Ny bebyggelse ska bidra till att sluta om området och 
förtydliga känslan av stadsrum, med principen att 
bygga mot gata för att skapa omgärdade friytor.

SAMMANFATTNING

VÅXNÄS C INNEBÄR

•	 drygt 700 nya bostäder

•	 ett tryggare och mer trivsamt 
centrum 

•	 en ny skola med minst 130 nya 
skol- och 20 nya förskoleplatser

•	 förbättrade parkmiljöer, med 
gröna stråk

•	 ett nytt grönt torg

•	 bussgata

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett åtagande i strategisk plan att ta fram en 
plan för centrummiljöutveckling i Våxnäs.

PLANOMRÅDET
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BAKGRUND
Det finns ett planuppdrag sen tidigare från stads-
byggnadsnämnden att ändra detaljplanen för Våx-
näs centrum (2007). Det arbetet har vilat under ett 
antal år då den dåvarande intressenten inte längre 
vill utveckla Våxnäs centrum. Teknik- och fastighets-
förvaltningen planerar förändringar av kommunala 
lokaler och det finns ett behov av att kunna bygga fler 
bostäder i kommunen. Inom området samsas idag 
handelsverksamheter, bostäder, förskola och skola, 
vårdcentral, parkytor med lek och dagvattenhantering 
och trafikförbindelser. Det finns nu ett behov av att 
studera möjlighet till förtätning och utveckling av 
Våxnäs centrum, vilket föranleder en helhetsbild över 
förutsättningarna och att frågor behandlas i ett större 
perspektiv. Stadsbyggnadsförvaltningen ska därmed ta 
fram ett planprogram över området.

PROGRAMMETS SYFTE
Programmet ska pröva möjligheterna att utveckla 
Våxnäs centrum för att binda ihop området och stärka 
dess centrumfunktioner, samt att rymma mer bostä-
der och bättre offentliga ytor som parker och torg. De 
grönytor som finns i området fyller en viktig funktion 
för dagvattenutjämning som ska bevaras.

PROGRAMMETS HANDLINGAR 
Planprogrammet omfattar denna beskrivning med 
beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och 
konsekvenser. Till programmet ingår även behovsbe-
dömning. 

LÄSANVISNING
Programmet redovisas med en inledande sammanfatt-
ning av planförslaget. Under kapitlen Inledning och 
Tidigare ställningstaganden redovisas bakgrundsin-
formation för programarbetet. Under kapitlet Förut-
sättningar och rekommendationer redovisas tematiskt 
förutsättningar samt rekommendationer för fortsatt 
planarbete under respektive rubrik. Därefter redovisas 
planförslaget med delområden och slutligen konse-
kvenser och genomförandefrågor.

TIDPLAN
Programsamråd förelås under tredje kvartalet 2016.

Godkännande av program av Stadsbyggnadsnämnden 
under fjärde kvartalet 2016.

Detaljplaner kan därefter upprättas med planpro-
grammet som grund.

INLEDNING
Stadsbyggnadsnämnden uppdrog den 21 oktober 2015 till Stadsbyggnadsför-
valtningen att upprätta ett planprogram för Våxnäs centrum.
Planprogrammet ska därefter ligga till grund för kommande detaljplanearbete. 
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VISION OCH STRATEGISK PLAN
Kommunens vision, den strategiska planen samt 
värdegrunden utgör tillsammans kommunens styrmo-
dell. Visionen - Livskvalitet Karlstad 100 000 - anger 
riktningen för kommunens utveckling. Som en del av 
visionen finns fyra ledstjärnor: en attraktiv stad som 
växer, en stad för alla, den goda gröna staden och en 
kommun i gott skick. 

Kommunens värdegrund fungerar som en kompass 
för hur den kommunala verksamheten ska utföra 
arbetet. Den är gemensam i alla verksamheter och 
bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. 
Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de 
tjänster och den service som erbjuds medborgarna. 
Kärnan i värdegrunden är:

• Vi är till för Karlstadsborna.

• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.

• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.

• Vi är en kommun i gott skick.

• Vi når goda resultat.

Den Strategiska planen - som också är en integrerad 
del av kommunens budgetprocess - innehåller tre håll-
barhetsstrategier: 

• tillväxtstrategin - ska hjälpa kommunen att styra och 
prioritera för att kunna växa och utvecklas långsiktigt

hållbart.

• folkhälsostrategin - har sin utgångspunkt i den 
sociala hållbarheten och ska hjälpa oss att se till att 
skillnaderna i samhället inte blir för stora och att 
kommunen är en stad för alla. I folkhälsostrategin 
finns ett särskilt avsnitt om hälsosam samhällsplane-
ring. Där framgår följande:

Insatsområdet hälsosam samhällsplanering handlar 
om vår närmiljö, den fysiska utformningen och dess 
påverkan på vår hälsa. Hur vi med hjälp av stödjande 
närmiljöer kan uppmuntra människor till rörelse 
(promenader, att gå eller cykla mm) och stärka förut-
sättningarna för goda sociala relationer och integra-

tion i våra bostadsområden. 

Närhet, tillgänglighet och användbarhet är nyckelord 
för miljöer som möjliggör och stimulerar till aktiva 
transporter och fysisk aktivitet. Av de tre faktorerna är 
det framförallt användbarheten som är viktigt för att 
stimulera till fysisk aktivitet. 

• miljö- och klimatstrategin - är det samlade styrdo-
kumentet inom miljöområdet. I strategin finns fem 
insatsområden där de nationella miljömål som har 
främsta påverkan ingår och där miljöpåverkan är som 
störst. 

1. Klimat och luft

2. Vatten

3. Natur och biologisk mångfald

4. Mark, byggande och boende

5. Internt miljöarbete

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett åtagande i stra-
tegisk plan att under 2016/2017 ta fram en plan för 
centrumutveckling i Våxnäs.

Planprogrammet för Våxnäs C bedöms ligga i linje 
med ovanstående vision och strategier. Utvecklingen 
av området enligt planprogrammets intentioner ska 
göras i enlighet med dessa och kommunens värde-
grund.

ÖVERSIKTSPLAN
I Översiktsplan 2012, anges förslag till stadsbyggnads-
principer för att säkerställa att Karlstads bebyggelseut-
veckling lever upp till översiktsplanens planeringsin-
riktning:

• Ökad Väner- och vattenkontakt

• Planera med översvämningshänsyn

• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt 
färdmedel till rätt resa

• Förädla och förtäta staden utan att försämra till-
gången till grönområden

BAKGRUND
Karlstad kommun strävar efter att växa till 100 000 invånare. För att nå detta 
mål behöver Karlstad kunna erbjuda tilltalande bostäder i trevliga lägen och 
stadsdelar som kan skapa god livskvalitet. Våxnäs centrum bedöms kunna er-
bjuda en god del av detta.
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I översiktsplanen framgår också föreslagen utbygg-
nadsinriktning med förtätning som ledord i en 
koncentrisk utveckling av staden. Olika avvägningar 
behöver göras mellan förtätning av ny bebyggelse och 
behovet av transport-, parkerings- och rekreations-
funktioner.

Programmet bedöms enligt ovan vara förenligt med 
gällande översiktsplan.

DETALJPLANER
Området är planlagt i sin helhet och omfattas samman-
taget av åtta planer vars genomförandetider har gått ut. 
Planerna utgörs av 

1. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
stadsdelen Våxnäs, som vann laga kraft 1963.

2. Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Våxnäs 
(kvarteret Plinten), som vann laga kraft 1965.

3. Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen 
Våxnäs (Våxnäs centrum mm), som vann laga kraft 1967. 

4. Förslag till ändrad stadsplan för Våxnäs (Kv. Tallåsen), 

som vann laga kraft 1974.

5. Förslag till ändring av stadsplan för Kv Pelaren mm 
(servicehus mm) inom Våxnäs, som vann laga kraft 1982.

6. Detaljplan för bussgata och parkeringsplats vid Våxnäs 
centrum inom Våxnäs, som vann laga kraft 1992.

7. Detaljplan för Våxnäs vårdcentral inom Våxnäs, som 
vann laga kraft 1993.

8. Detaljplan för del av Pelaren 1 inom Våxnäs, som vann 
laga kraft 1995.

9. Detaljplan för Plinten, pågår.

Planerna anger bl.a. allmänt ändamål, kvartersmark för 
handelsändamål, parkering för centrum, idrott, bostäder, 
vård och skoländamål, allmän platsmark i form av gata, 
bussgata samt område för park eller plantering. 

KULTURMILJÖPROGRAM
Som en del av kulturmiljöprogrammet inventerades 
Karlstads kommunägda fastigheter under 2014. I denna 
inventering pekas Fredricelundsskolan och gymnastiksa-
len ut som byggnader med visst kulturhistoriskt värde.

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-08-22

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun
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PLANDATA
Planområdet är beläget i stadsdelen Våxnäs, och har 
via Hagalundsvägen i söder kopplingar till E18 söde-
rut. Karlstads centrum återfinns sydost om området 
och nås endera via Hagalundsvägen eller E18 samt 
Karl IX gata. Planområdet omges i huvudsak av bo-
stadsområden samt trafikfunktioner. 

Våxnäs centrum har goda kollektiva kommunikatio-
ner i form av flertalet busslinjer som trafikerar områ-
det.

LÄGET I STADEN
Karlstads kommun arbetar med kompletterande bostadsbyggande i befintliga 
stadsdelar. Våxnäs centrum är ett område som genom sin tillgång till både 
kommersiell och offentlig service, parkmiljöer, skola och god infrastruktur gör 
området attraktivt att förtäta.

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅL-
LANDEN
Planområdet omfattar ca 15 ha.

Kommunen äger marken för parkytorna (Våxnäs 2:1) 
samt marken där befintlig skola (Bänken 1) och för-
skolor (Tallåsen 1 och Pallen 1) är belägna. Karlstads 
kommun äger även fastigheten för Våxnäs centrum 
(Ribban 1) som upplåts genom tomträtt.  Fastigheten 
för vårdcentralen (Karmen 6 ) ägs av landstinget i 
Värmland.

© Lantmäteriet
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VÅXNÄS CENTRUM
historia och idag
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HISTORIK 
Våxnäs är omnämnt redan på 1400- talet. Namnet 
kommer ursprungligen av ordet Wågnäs som var 
benämningen på det låga bergsmassiv som sträcker 
sig i nord-sydlig riktning genom området. Idag är 
berget uppstyckat av trafikleder och liknande. Våxnäs 
markområde är gammal sjöbotten och området vilar 
på blålera. Benämningen Våxnäs kommer av Våxnäs 
säteri. År 1633 donerades södra Våxnäs ägor till Karl-
stads invånare och blev stadsägda, marken fick där-
med användas för bland annat djurhållning, åkerbruk 
och kålgårdar, där det gick att odla mat. 

Karlstad stod under 1950- talets början inför en för-
väntad befolkningsökning och inom Tingvallastaden 
och dess bebyggda närområden ansågs det antingen 
färdigbyggt eller på väg att färdigställas. Staden be-
hövde skapa stora områden för boende och industri. 
Ett av dessa var Våxnäs vars stadsplan fastslogs i slutet 
av 1950- talet. Merparten av området som benämns 

Våxnäs var inte bebyggt när kommunen utsåg mar-
kerna till nya bostadsområden. Den mesta av marken 
var jungfrulig mark och bestod mest av åkrar och 
betesmarker. Viss landsbygdsbebyggelse fanns dock.  
Stadsplanen var den första i Karlstad som upprättades 
med stor hänsyn till bilismen. 

Åren runt 1960-talet uppfördes många helt nya 
bostadsområden på före detta åkermark eller skog 
runt om i de svenska städerna under det som kallades 
för miljonprogrammet eller rekordåren. Våxnäs är ett 
sådant område som under 1960-talet utvidgar staden 
och motverkar den dåvarande bostadskrisen. Enligt 
stadsplaneidealet med grannskapsplanering skulle det 
fungera som en egen enhet med centrum och skola 
nära boendet samt med trafikseparering och trygga 
lekplatser för barnen. Den offentliga sektorn skulle ut 
ordentligt över hela landet. 

VÅXNÄS CENTRUMS KVALITETER
Våxnäs har tydliga tidstypiska kvaliteter från tiden då området planlades för 
första gången på 1950-talet och speglar det för tiden rådande planidealet, att 
låta nya bostadsområden ha tillhörande samhällsfunktioner såsom skola, när-
butik, park och lekplats för att fungera som egna småsamhällen. 

Generalplanen för Karlstad 1954
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VÅXNÄS CENTRUM
Våxnäs skulle bebyggas med en- och flerfamiljshus. 
De öppna platserna mellan husen utnyttjades som 
gröna kvartersgårdar respektive biltorg (parkerings-
platser). Områdena med flerbostadshus byggdes i 
olika etapper mellan åren 1958- 1966. 1950- talets 
planideal med samhällsfunktioner bestående av en 
egen skola, närbutik, park och lekplats är tydligt på 
Våxnäs. Området skulle fungera som ett eget litet 
samhälle. Våxnäs centrum stod klart 1968 och skulle 
tillsammans med den kommande skolan och kyrkan 
ge de boende den samhällsservice de behövde. 

Våxnäs centrum invigdes 1968 och är byggt som ett 
inverterat butiksstråk med bank, tandvård, apotek, 
bibliotek, mataffär och flera småbutiker. I närheten 
finns även en stadsdelskyrka. Allt enligt idealet om ett 
självständigt grannskapsområde med välfungerande 
samhällsservice. Centrumet var även tänkt att vara till 
för de boende på Gruvlyckan, Strand och Romstad 
som inte hade samma utbud i sina stadsdelar.

Flerfamiljshusen kompletterades under slutet av 
1950- och början 1960- talet med enbostadshus i 
området Fredricelund (östra delen av Hagalund). Vil-
laområdet placerades separerat från flerbostadshusen 
med ett grönområde emellan, som angränsar till Våx-
näs centrum. Fredicelundsskolan och Våxnäs centrum 
visar mycket tydligt på 1960-talets planeringsideal 
och samhällsutveckling. 

Generalplanen från 1954 föreslog att det skulle byg-
gas lägenheter för 5000 personer på Våxnäs. En stads-
plan antogs sedan 1959 som präglades av brytningen 
mellan vertikala och horisontella byggnader. Den 
topografiska variationen, med den svagt böljande ter-
rängen i kombination med smala passager mellan hu-
sen, var något som upplevdes positivt. Gemensamma 
karaktärsdrag för bostadskvarteren är de omväxlande 
öppna (för parkering) och slutna (för lek) gårdarna. 
Sixbacken byggdes först, med tre högre accentbygg-
nader. Senare uppfördes Norra Våxnäs som kunde 
byggas lite långsammare med omslutande naturmark. 
I stadsdelens mitt planerades för en kulturpark, främst 
för barnens lek och aktivitet. Det är här som parkle-
ken 1969 tar form med Orrleken som modell. Bland 
annat med bygglekplats, vattenlek och en byggnad 
med årsanställd personal. (Parklek ingen barnlek s.34-
37, Per-Ola Åström, 2006).

Samtliga bilder ovan är från när Våxnäs centrum invigdes 
1968-11-21. Fotograf: okänd. Värmlandsbild, Värmlands 
Museum.
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Sixbacken och Våxnäsområdet år 1961. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed. Från Värmlandsbild, Värmlands museum.

Våxnäs 1960-70-tal. Fotograf: Bertil Ludvigsson. Bild från Värmlandsbild, Värmlands Museum
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PLATSENS FUNKTION
Sedan 1950- talet har Våxnäs centrum utvecklats för 
att fungera som en servicenod för de omkringliggande 
bostadsområdena. Tanken var att här skulle erbjudas 
tillgång till samhällsservice och fortfarande finns den 
funktionen i form av skola, förskola, lekpark, vård-
central, apotek, handel, bank och livsmedelsbutik 
m.m. Både kommersiell och offentlig service erbjuds 
fortfarande här och platsen har en central funktion 
som stadsdelscentrum.

Fredricelundsparken med dess grönytor syftar till 
att utgöra en grön oas för rekreation för närliggande 
bostadsområden. Denna bild speglar dessvärre inte 
parkens faktiska användning, vars nyttjandegrad i 
form av vistelse inte bedöms särskilt hög. Parkens 
östra del fyller dock en viktigt funktion som för-
dröjningsanläggning för dagvatten och branddamm. 
Parklekområdet i norra delen av området är däremot 
frekvent nyttjad, främst av barn (och barnfamiljer). 

FUNKTIONER OCH KARAKTÄR
Våxnäs centrum innehar fortfarande de samhällsfunktioner som en stadsdel 
planerad på 1950-60 talet avsåg. 
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STADSBILD
Med Tallåsberget i fonden ger området ett öppet och 
låglänt intryck. Parkeringsytan till handelsområdet, 
Fredricelundsparkens stora grönytor, samt bebyggel-
sen närmast Hagalundsvägen som utgör tätbebyggda 
enfamiljshus i en till två våningar på mindre tomter 
förstärker denna känsla av mänsklig skala men med en 
”vid rumskänsla”. Våxnäs centrum med dess för 60-ta-
let tidstypiska arkitektur med flacka tak och tegelröda 
fasad smälter väl in i den lågmälda bilden. 

Bebyggelsen är placerad i nära anslutning till ga-
turummet.  Ordnad och vårdad vegetation längs 
Petersbergsgatans västra sida sätter tillsammans med 
de uppvuxna villträdgårdarna på östra sidan en grön 
prägel på gatan.

Passerar man centrum visar området norrut lamellhus 
från 60- talet, placerade runt gemensamma gårdar i en 
tydlig struktur. Bebyggelsen är här något högre om tre 
våningar. Stora parkeringsytor samlade på östra sidan 
av husen vittnar om bilens betydelse. På östra sidan 
av Petersbergsgatan, och norr om Sixbacken, byggs 
ett modernt punkthus som reser sig mot övrig bebyg-
gelse. Med sina åtta våningar utgör byggnaden redan 
en signaturbyggnad för området och markerar den 
högre bebyggelsen österut.

Gränserna mellan privat och offentligt är tydliga 
i Våxnäs centrum.  De offentliga funktionerna är 
samlade och omsluts av de privata bostadsområdena. 
Avskärande gaturum bidrar ytterligare till denna upp-
delning, vilket skapar tydliga kontraster i nyttjandet 
av området.

ATT MÖTA VÅXNÄS CENTRUM
Ett tydligt karaktärsdrag hos Våxnäs handelscentrum 
är att den på grund av sitt inverterade butiksstråk har 
många baksidor och inte riktigt någon tydlig framsida 
när man möter centrumet. Det är något att fundera 
vidare på hur man kan förstärka karaktären och 
förbättra miljön inne på handelsgatan och samtidigt 
skapa en tydligare utsida med tydligare entréer. Det är 
idag en sliten miljö som ändå är levande och befolkad 
med många arbetsplatser och boende i närområdet 
som handlar och utför ärenden.

Handelsgatan har i grund och botten fina kvalitéer 
och skulle dock kunna förbättras rejält med ett hel-
hetstänk kring skyltning, belysning och en upprust-
ning av slitna partier med gemensamma material för 
hela centrumet. Planområdet omfattar till stor del 
öppna ytor, som genom bebyggelse skulle kunna bidra 
till att stärka stadsbilden och betona platskänslan. 
Bebyggelse längs Hagalundsvägen skulle exempelvis 
definiera gaturummet samtidigt som parksidan skulle 
ges en omgärdad känsla och rumsbildning.

Bilden visar nordvästlig vy över området Bilden visar del av torgbildningen i Våxnäs handelscen-
trum.
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Kartan visar del av den platsanalys som genomfördes tidigt i programarbetet. Detta är inte i sin helhet förenligt med plan-
förslaget utan visualiserar analysarbetet som ligger till grund för förslaget.
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KOPPLINGAR OCH STRÅK
Hagalundsvägen tillsammans med Petersbergsgatan är 
områdets huvudsakliga biltrafiklänk. Hagalundsvägen 
är i höjd med planområdet påtaglig i sin trafikfunk-
tion, med separerade körfält för biltrafik, samt gång 
och cykel. Petersbergsgatan ges en grön prägel genom 
trädplantering på västra sidan, samt uppväxta villa-
trädgårdar på den östra sidan. Koppling finns härifrån 
österut mot parkområdet Stenhagen, dock skulle 
man kunna arbeta med att tydliggöra denna genom 
förstärkta entréer. 

Området  Våxnäs centrum har ett väl utbyggt gång- 
och cykelvägnät som förgrenar sig i parkområdet. 
Koppling finns härifrån och vidare söderut, genom 
tunnel under Hagalundsvägeen och vidare mot stads-
delen Gruvlyckan. Denna anses viktig att bevara. Här 
finns mycket hårdjorda ytor och området upplevs i 
hög grad tillgängligt.

Från parklekområdet i nordväst finns kopplingar mot 
I2-skogen och Himlabacken, som utgör pulkabacke 
vintertid, i västlig riktning samt mot I2- skogen i 
nordlig riktning via bostadsområdet vid Hemvägen. 
Dessa kopplingar skulle kunna förbättras.

MÖTEN
Våxnäs centrum präglas starkt av sin centrumfunk-
tion som omfattas av både offentlig och kommersi-
ell sådan. Dessa funktioner är idag separerade och 
kopplingarna däremellan är inte uppenbar. Mötet 
mellan bostadsområden och centrumfunktionen är 
inte tydligt.

Våxnäs centrum sett från gång- och cykelvägen från 
parkleken i norr är det enda som markerar entrén är 
det långsmala fönstret på den högre byggnaden. 

Ett synliggörande av de olika funktionerna och bättre 
kopplingar mellan områdets olika delar skulle kunna 
skapa ett annat rörelsemönster och levandegöra områ-
det i allmänhet och ett centrumtorg i synnerhet. Att 
fokusera på att skapa kvalitativa offentliga och däri 
gemensamma rum som möter upp den privata sfären 
kan resultera i ett mer dynamiskt Våxnäs centrum.

I området kring Fredicelundsskolan, parkleken och 
bostadsområdet syns många föräldrar med barn och 
intrycket är att flera föräldrar vistas mycket i området 
på dagarna. Parkleken, grönområden och de bilfria 
områdena är troligtvis en stor tillgång socialt. Att 
studera hur människor rör sig och skapa bilfria stråk 
känns väsentligt eftersom trafiksepareringen idag är en 

stor kvalitet samt att det är många som går och cyklar 
inom området. En brist i området är den genväg som 
löper rakt igenom parkleken, den skapar otrygghet 
och är inte trafiksäker för barnen i parkleken.

YTOR
Påfallande i området norr om Våxnäs centrum är att 
det är väldigt glest med många överskottsytor mellan 
cykelvägar, hus och parkeringar. En del grönområden 
har fina kvaliteter medan andra områden, både gräsy-
tor och asfalterade, inte tycks ha någon större funk-
tion. Här finns mycket att studera vid en framtida 
förtätning och därmed även en stor utvecklingspo-
tential. Om man tar bort gröna ytor skulle det kunna 
kompenseras med att öka kvaliteten i andra grönom-
råden. De stora sammanhängande grönytorna samt 
platser för lek och idrott är stora kvaliteter och behövs 
i det här storskaliga bostadsområdet.

FOLKHÄLSA
Området vid Våxnäs centrum innehåller idag flera 
ordnade funktioner som bidrar till idrott, rörelse och 
lek för alla åldrar. I2- skogen med dess elljusspår som 
ger möjlighet till löpning eller promenader, Himla-
backen som erbjuder området en pulkabacke vinter-
tid, idrottshallar som bl.a. inhyser Karateklubben, 
Kulananläggningen med bollplaner och hela parkom-
rådet med parkleken i norr för de mindre barnen. 

Ovanstående är viktigt för att stimulera människor, 
framförallt de boende i området, till rörelse och 
utevistelse som i sin tur bidrar till att ge en god hälsa. 
Idag växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av 
människor och det är då oerhört viktigt att kunna 
erbjuda platser med innehåll som kan tillgodogöras 
oavsett förutsättningar i livet. Detta bidrar till att alla 
kan förbättra sin hälsa och gör således folkhälsan mer 
jämlik. 



VÅXNÄS CENTRUM
planförslag
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FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING

Centrum med dess kommersiella och offentliga ser-
vice ges genom ett ökat befolkningsunderlag möjlig-
het till stärkt handel. Ny, modernare skola byggs som 
även inrymmer familjecentral och bibliotek. Ett grönt 
torg sammanlänkar de olika markanvändningarna 

som tillsammans med väl utformade gröna stråk 
förstärker områdets kopplingar mot omkringliggande 
målpunkter. 

Planförslaget syftar till att utveckla parkområdet och skapa nya boendemöjlig-
heter genom förtätning i området, vars tillgång till skola, service, park och lek 
ger goda förutsättningar för tilltalande boendemiljöer. 

MARKANVÄNDNINGSKARTA

stråk/kopplingar
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STADSBYGGNADSPRINCIPER
Offentliga rummet
Områdets avses tillskapa väl utformade platser som 
medger variation och flera användningsområden trots 
olika funktioner. Syftet är att skapa offentliga platser 
som erbjuder möten och präglas av mångfald och 
som knyter ihop de olika användningarna. Ett grönt 
torg centralt i området som blir en del av stommen 
tillsammans med de gröna kopplingarna ska binda 
ihop området.

Gröna kopplingar
Tydligare stråk som präglas av grönska som binder 
samman platser och funktioner inom området samt 
ut mot omkringliggande mål. Parkområdet delas av i 
parklek och Fredricelundsparken och dessa ska länkas 
samman i det gröna torget. Träd kommer att utgöra 
en viktig del av grönskan.

Definiera stadrummet
Ny bebyggelse ska bidra till att sluta om området och 
förtydliga känslan av stadsrum, med principen att 
bygga mot gata för att skapa omgärdade friytor.

PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att området kompletteras 
med bostäder (B), längs Hagalundsvägen, väster om 
Våxnäs handelcentrum och i den nordöstra delen av 
området omkring vårdcentralen. Centrumfunktionen  
(C) säkerställs vid Våxnäs handelcentrum och vid 
vårdcentralen. Parkytor (PARK) medges som säker-
ställer den användning som finns idag, dock minskas 
parkytorna något till förmån för skola. Skolområdet 
utökas (S)  vilket enligt förslaget innebär ca 20 000 
m2 skolyta inklusive skolgård. Torgyta (TORG) skapas 
som ska binda ihop områdets olika funktioner. Gata 
för LOKALTRAFIK föreslås för att förse skola samt 
de nya bostadsområdena i norr med trafik. 

Hårdgjorda ytor

Ny föreslagen markanvändning innebär förslag på ny 
bebyggelse som i sin tur ger fler hårdgjorda ytor och 
takytor inom området. Dessa blir framförallt viktiga 
vid hantering av dagvatten. Idag finns en anläggning 
för dagvattenfördröjning i Fredricelundsparken och 
denna tar omhand en stor del vatten från  Hagalund 
och Gustavsberg. Vid en exploatering i enlighet med 
planförslaget kommer ytterligare mängder vatten 
behöva tas omhand. 

Enligt en tidig översiktlig beräkning av vilka voly-
mer det skulle kunna handla om visade resultatet ca 
200 m3. Rekommendationen som följde var att låta 
fördröjning ske inom varje detaljplaneområde för att 
minimera stora magasin och grov dimension på vat-
tenledningarna. Med hänsyn till detta förelår planen 
att fördröjning av dagvatten i första hand sker lokalt 
på kvartersmark, vilket behöver hanteras i kommande 
detaljplaner. Vidare resonemang kring dagvattenför-
dröjning sker i avsnittet under Parkområden.

Referensbilder: T v torg i Hongkong, t h torg i Singapore.
Källa: SBK Värmland AB
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PARK OCH GRÖNYTOR
Parkfunktionen är viktig i området. Idag bedöms inte  
parkytorna i söder användas för vistelse i någon större 
utsträckning och detta önskas förändras. Planförslaget 
innebär att parkytorna kommer att minska i omfatt-
ning i relation till dagsläget, till förmån för skolområ-
de och bostadsbebyggelse. Syftet är att låta de kvarva-
rande parkytorna (PARK), som dessutom delas upp 
i norra (omfattar i huvudsak parkleken) och södra 
parken (Fredricelundsparken) av den nya skolbygg-
naden, utformas mer ändamålsenligt och inbjuda till 
vistelse genom trivsamma miljöer och tydliga entréer 
och kopplingar in till området framförallt mot det 
gröna torget där områdena ansluts.

HIMLABACKEN 
Planprogrammet föreslår NATUR för området som 
omfattar Himlabacken. Platsen som är belägen i 
dennordvästra delen av planområdet, med ryggen 
i Tallåsberget, nyttjas idag som pulkabacke vinter-
tid. Platsen kan fortsatt nyttjas för det ändamålet 
och behöver inte programmeras ytterligare. Dock 
eftersträvas tydligare fysiska och visuella kopplingar 
mot parklekområdet för att binda samman de olika 
platserna. Belysning är en viktig faktor för att öka 
tryggheten på platsen.

FREDRICELUNDSPARKEN
Parkområdet är idag bullerutsatt och bedöms som 
tidigare nämnts inte i dagsläget nyttjas i någon större 
utsträckning. Planförslaget medför att Fredricelund-
sparken minskar i yta till förmån för bostadsbebyg-
gelse. Med hänsyn till det ringa nyttjandet av parken 
idag bedöms denna förändring i markanvändning inte 
komma att inkräkta på några rekreationsvärden. Stor-
leken på parken är ofta inte det som avgör om den 
är välbesökt och trevlig, så att parken krymper bety-
der inte per automatik att den blir mer rumslig och 
gemytlig, utan det är gestaltning och innehåll som är 
viktigt och att man lägger vikt vid dessa frågor.

Den nya föreslagna bebyggelsen kan genom lämplig 
placering och gestaltning komma att fungera som en 
ljudvall och bidra till att miljön i parken blir mindre 
bullerutsatt och följaktligen mer trivsam. Detta kan 
uppmuntra till att parkytan i större utsträckning kan 
komma att användas i rekreationssyfte och gärna 
utformas för att locka till spontanrörelse. 

Den nordsydliga koppling som finns i parken idag 
kommer att försvinna då skolområden med den nya 
skolbyggnaden kommer att placers centralt i området. 
En försämring i kopplingen mellan parkleken i norr 
och Fredricelundsparken i söder kommer därmed att 
bli ett resultat av detta. Fredricelundsparken förslås 
istället utformas som ett nav med gröna stråk som 
skapar kopplingar åt alla vädersträck och binder ihop 
områdets olika användningar. Fokus ligger på att be-
hålla en tydlig linje österut mot Våxnäs centrum, sö-
derut mot cykelvägen (som ansluter området genom 
tunnel under Hagalundsvägen) från Gruvlyckan och 
norrut mot det nya gröna torget, utöver detta föreslås 
även att parken binds samman med nya bostadsom-
rådet och eventuellt kommande bussgata (GATU-
RESERVAT) med separat gång- och cykelväg. Detta 
förtydligas genom trädplantering, endera enkel eller 
dubbelsidig. Om bussgatan inte kommer att förverkli-
gas kommer ytan utgöras av park och GC. 

Ovanstående bör gestaltas med hänsyn till den 
dagvattenfördröjning som fortsatt behöver ta plats i 
området. Förslaget lyder att fortsatt låta del av för-
dröjningsanläggning vara öppen fördröjning och som 
en princip integrera det i utformningen av parken så 
att vattnet kan utgöra ett positivt tillskott i miljön, 
samtidigt som ytorna ska vara trivsamma och attrak-
tiva när det inte råder höga flöden. I övrigt föreslås 
underjordiska dagvattenmagasin för att klara framtida 
avrinning till området.

PARKOMRÅDEN

Föreslagen markanvändning som beskrivs i detta kapitel.
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Kartan visar strukturförändringarna som planförslaget medför.

Vid parkområdets utkanter, mot skolområde norrut (i 
anslutning till den eventuellt kommande bussgatan)
och centrumområde (samt kommande bostadsom-
råde) österut, förslås trädplantering i allé.

I Fredricelundsparken sydöstra del, föreslås möjlig-
het att låta marken omfattas av park eller upplåtas för 
bostäder (B/PARK).

Dagvattenfördröjning
Funktionen för dagvattenfördröjning som finns i 
området idag ska behållas då denna fyller en viktig 
funktion för en stor del av västra Karlstad (Hagalund 
och Gustavsberg), men kan behöva anpassas efter 
bebyggelsen. 

I Fredricelundsparken finns även en branddamm, vars 

funktion också bör finnas kvar. Planförslaget innebär 
dock att branddammen och till viss del fördröjnings-
anläggningen kan behöva flyttas lokalt inom parken. 

Vid en exploatering av planområdet och tillskapande 
av ytterligare hårdgjorda ytor och takytor kommer 
mer dagvatten att behöva omhändertas i området. 

Idag rymmer fördröjningsmagasinet ca 2000m3 och 
enligt en översiktlig beräkning av tillkommande 
dagvattenflöden enligt planens föreslagna bebyggelse  
kommer drygt 200m3 ytterligare behöva fördröjas i 
området. Detta innebär att planförslaget medför be-
hov av omkring en 10% ökning av magasinsvolym.

Enligt utredning från WSP över kommande behov 
av fördröjning från befintliga upptagningsområden 
(beskrivs under förutsättningar) kommer det att krä-
vas en magasinsvolym på mellan 10 000-15 000m3 i 
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Fredricelundsparken. Detta utan att inkludera plan-
förslagets ytterligare påverkan.

För att minska dagvattenflöden bör det i så stor 
utsträckning som möjligt ske lokala fördröjningsåt-
gärder. Ett exempel på lösning är att anlägga gröna 
tak, vilket under rätt förutsättningar kan uppta som 
mycket som 50% av vattnet som faller på ytan. För-
gårdsmark med infiltrationsmöjligheter, armerat gräs 
som parkeringsytor osv. är andra lösningar som kan 
infiltrera dagvattnet lokalt och således minska flödena. 
Möjlighet att fördröja dagvatten uppströms områdena 
för Hagalund och Gustavsberg bör övervägas.

Oavsett en utökad exploatering av Våxnäs centrum 
förefaller ett behov av större dimension på fördörj-
ningsanläggning sett till hur framtida klimatpåverkan 
beräknas ge högre flöden på dagvatten på befintliga 
upptagningsplatser. Detta måste således lösas ändå.

Det finns flera alternativ för hur dagvattenfördröj-
ningen kan lösas inom allmän platsmark. Ett alterna-
tiv är en fortsatt öppen dagvattenfördörjning i Fredri-
celundsparken. Detta skulle i stort sett ta hela parkens 
yta i anspåk (ca 20 000 m2) för översvämningsbara 
ytor och lämna lite till över för andra parkkvalite-
ter när området inte är vattenfyllt. Detta alternativ 
förutsätter att ingen ytterligare bebyggelse tillkommer. 
Grov kostnadsuppskattning för detta alternativ är 
20-25 Mkr.

Ytterligare alternativ är att låta magasinera allt vatten, 
vilket innebär att det tas omhand i slutna magasin 
som placeras under jord för att möjliggöra annan 
användning av markytan ovan. Detta kan göras på 
olika sätt såsom genom rörmagasin eller betongmaga-
sin, vilka tar olika mycket yta i anspråk (beräknas till 
10 000 m2 respektive 7000 m2) men är betydligt mer 
kostsamma ( rörmagasin uppskattas grovt omfatta 
en kostnad om 40-45 Mkr och betongmagasin till ca 
85-95 Mkr) och kräver pumpning av vattnet vidare i 
ledningsnätet, samt att anläggningen ska vara möjlig 
att komma åt för drift.

En kombination av de ovan nämnda alternativen är 
en tredje lösning på hantering och den lösning som 
förespråkas i planförslaget, dvs. att låta magasinera 
en del av vattnet och fortsatt låta en del av vattnet 
fördröjas öppet. Det sistnämnde kräver en god gestalt-
ning och höjdsättning på fördröjningsmagasinet, samt 
att parkstråken tas i beaktning. Detta kan komplet-
teras genom trög avledning och i så stor utsträckning 
som mjöligt minska flödena lokalt genom möjlighet 
till infiltration på plats. 

Exempel på vatten som inslag i park, Nansenparken Oslo.

Torrlagd anläggning för dagvattenfördröjning, Nansenpar-
ken Oslo.

Grön skolgård. Källa: www.centerpartiet.se
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dena, förslås ett parktorg (TORG). Parktorget ska 
utgöra en plats där de olika funktionerna i området 
kan mötas och där människor har möjlighet att både 
vistas och vara i rörelse. 

Genom anläggande av ett BRT-stråk som korsar (öst-
vätslig riktning) platsen ökas betydelsen ytterligare. 
Redan idag ansluts området av bussgata (norrifrån) 
och dessa skulle kunna mötas med möjlighet till sam-
nyttjad hållplats vid torget.

Markparkering till Våxnäs handelscentrum finns på 
denna plats idag och föreslås fortsatt finnas kvar, men 
utformningen av parkeringen bör integreras i gestalt-
ningen av parktorget som helhet, samtidigt som det 
ska finnas en tydlighet i avskiljning av parkeringstrafi-
ken och torgmiljön. 

Samtidigt som torget ska erbjuda en trafiklösning för 
passage för bussgata ska platsen således kunna koppla 
GC- förbindelser, parkering och nyttjas för aktiviteter. 
Människor ska kunna vistas och interagera på platsen 

En mer exakt beräkning och lämplig utformning av 
fördröjningsmagasinet ses över i kommande detalj-
plan. Oavsett val av ovan nämnda lösningar på hante-
ring av dagvatten i området bedöms en utveckling av 
Våxnäs centrum i enlighet med planförslaget inte mer 
än marginell påverka de fördröjningsbehov av dag-
vatten som finns, vilket därmed inte heller bör belasta 
kommande exploateringar. Alla ovanstående kostnads-
beräkningar är grovt framräknade och behöver utredas 
i detalj. Ingen hänsyn har tagits till markens förutsätt-
ningar etc. Drift och underhållskostnader omfattas 
inte och kan variera beroende på lösning.

Rening av dagvatten från parkeringsytor krävs och 
detta kan ske genom att avleda till diken och möj-
liggöra för naturlig infiltrering och upptagning av 
partiklar.

PARKTORG
Sydost om parklekområdet, mellan centrumområ-

möte med 
parkleken

P

samnyttjad hållplats?

grön koppling,gc

bussgata

bussgata

bebyggelse

grön koppling, gc

skola

högre byggnad

gc

torgbildning

Principskiss för utvecklings av Våxnäs centrum parktorg.

Referens-
bilder 
från 
Norrebro 
park. 
Källa: 
www.
flickr.com
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Skiss av SWECO och KBAB på linbana 
för parklekområde som sedan tidigare 
är bestämd att uppföras i parkleken.

Del av parkleken som kommer omgestaltas och flyttas 
västerut.

och områdets olika funktioner såsom skola, parklek, 
bostäder och handel ska mötas. 

Huvudprincipen är att hålla en ”grön karaktär”, dvs. 
ha en tydlig koppling till parkmiljöerna med vegeta-
tionsinslag som talar för detta, samtidigt som torget 
bör återge en känsla av urbant stadsrum. Syftet är att 
torget genom dessa gröna kopplingar, dvs. stråk med 
alléer eller andra vegetationsinslag ska binda samman 
grönytor, kommersiellt centrum, bostadsområde, 
skola m.m och bli en självklar central punkt i områ-
det. Anslutande ny bebyggelse blir en viktig del i att 
definiera torgrummet och bör utformas för att stärka 
denna platsbildning.  

Parktorget har potential att utvecklas till ett spännan-
de och viktigt urbant rum. Vid fortsatt planering är 
det betydande att det tas ett helhetsgrepp kring plat-
sen, bebyggelsen och de olika funktionerna samt att 
lägga vikt vid gestaltning. Detta förutsätter samverkan 
mellan fastighetsägare/exploatörer och kommunen.

PARKLEK
Denna norra delen av parkområdet i Våxnäs centrum 
syftar till att koncentrera aktiviteter såsom lekanlägg-
ningar, boule, konstgräsplan osv.

Parklekområdet, som är beläget i den norra delen, 
kommer enligt planförslaget till viss del att omvand-
las. Parklekens centrala delar kommer inte att påver-
kas, utan vad som föreslås är att vattenleken ska flyttas 
något västerut och att del av kullarna tillsammans 
med vattenleken ska omgestaltas. Förslag för detta har 
tagits fram. Planförslaget medför även att del av kul-
larna kommer att erstättas av parktorget.

Den nordöstra delen av parkleken, där idag klät-
terkuben finns, kommer att flyttas och ersättas i de 
mer centrala delarna av parkleken (se karta). Förslag 
finns att komplettera parkleken genom att anlägga 
en linbana, samt att uppföra staket för att markera 
parklekområdet från bostadsområdet och motverka 
den cykeltrafik som idag förekommer i området och 
gör lekytorna osäkra för barnen. Cykeltrafiken skulle 
istället ledas österut. Konstgräsplanen, ”Kulananlägg-
ningen”, som idag är centrerad inom planområdet för-
flyttas mot nordväst, förslagsvis inom skolområde för 
bästa läge. Befintlig grusplan kommer att ianspråktas 
för skolverksamhet och föreslås inte ersättas. Del av 
denna yta kommer att utgöra skolgård och syftet är 
att skolgården ska kunna samnyttjas, vilket innebär 
att skolelever har tillgång till skolgården under skoltid 
men att allmänheten kan använda den efter skoltid 

när den inte används för skolans verksamhet.

Denna tanke om samnyttjande speglar huvudsyftet 
med omvandlingen av parkytorna, vilket är att genom 
genomtänkta ytor som håller god kvalitet tillsammans 
med tydliga kopplingar som skapar sammanhang, 
uppmuntra till att större del av parkområde används 
och på så vis kompensera för den parkarea som enligt 
planförslaget ianspråktas för annan markanvändning.

Planen föreslår en bättre visuell och funktionell 
koppling skapas mot Himlabacken. För att ytterligare 
stärka kopplingarna föreslås även en trädallé som ett 
grönt stråk från det nya gröna torget österut, förbi 
parkleken mot naturområdet. 

Även österut föreslås ett tydliggörande av förbindel-
sen mot låglandet, genom att förlänga befintlig allé. 
(Säkerställs även i det pågående planarbetet för kv 
Plinten.)
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SKOLOMRÅDEN

FREDRICELUNDSSKOLAN
Ny skolbyggnad
Fredricelundsskolan har behov av att utveckla sin 
verksamhet. Detta avses ske genom att bygga en helt 
ny skolbyggnad, vilket innebär en rivning  av åtmins-
tone delar av den gamla skolan.

Skisser har tagits fram på utformning av en ny skol-
byggnad med en area på 8600 m2 fördelade på två 
plan, samt med behov av en tomt på ca 14000m2 . 

Detta ger ett totalt ytbehov av 18000m2. Planpro-
grammet föreslår en yta på ca 20 000m2, för skola (in-
kluderar ej Tallåsen), vilket skulle täcka detta behov. 
Detta är utan befintliga byggnader. I fallet att låta en 
byggnad vara kvar skulle ytan reduceras till ca 18600 
m2 och om två byggnader kvarstår ca 16700 m2.

Byggnaden är tänkt att inrymma de publika delarna i 
öster, som riktar sig mot centrum. Västerut på tomten 
avses parkering för personal, besökare och föräldrar, 
samt inlastning till tillagningsköket ske. Vid mer 
detaljerade skisser på utformning av trafiksituatio-
nen inom skolomådet bör möjlighet till att separera 
trafiken för inlastning/gods och hämtning/lämning av 
elever ses över.

Byggnaden avses utformas för att ge ett ljust och triv-
samt intryck, med öppna fönsterpartier som annonse-
rar en aktiv och välkomnande verksamhet.

Ombyggnation av skola och ny förskola är till-
ståndspliktigt enligt Miljöbalken och ska anmälas till 
miljönämnden i syfte att ta ställning till om  den nya 
verksamheten kan godtas utifrån miljö- och hälsosyn-
punkt. 

De ledningar som tar omhand spillvattnet för Fredri-
celundsskolan idag kommer att få ersättas/dras om 
anpassas för att istället ta omhand spillvattnet från 
den nya byggnaden.

Verksamhet
Idag går det 220 elever på skolan och tanken är att 
den nya skolan ska dimensioneras för ytterligare 
130 elever. Inom den nya skolan ska det finnas fyra 
förskoleavdelningar, vilket omfattar de tre avdelningar 
som finns på Solängen idag, samt ytterligare en avdel-
ning då det idag finns behov av minst 20 platser till. 
Familjecentral (Landstinget, BVC, Mödravård, öppen 
förskola etc) med behov om ca. 300 m2 och bibliotek 
(flyttas från Våxnäs centrum) avses också inrymmas i 
lokalerna, samt ska ny idrottshall byggas.

Vid beräkning av dessa skol- samt förskolebehov 
har inte hänsyn tagits till ny planerad bostadsbebyg-
gelse och vilka ytterligare behov den skulle kunna ge 
upphov till. Ytterligare ytor kan därmed komma att 
krävas och planen föreslås således medge ytterligare en 
våning på skolbyggnaden, dvs. totalt tre våningar. 

Befintliga skolbyggnader
Fredricelundsskolan har pekats ut som innehavare av 
ett visst kulturhistoriskt värde men har i senare tid 
bedömts kunna besitta ett mycket intressant kultur-
historiskt värde, då den utgör en av de allra första 
grundskolorna som byggdes i ett större planerings-
sammanhang. Skolan innehar ett samhällshistoriskt 
värde då den byggdes vid tiden för en stor förändring 
i den svenska skolan och kan vara ett bra exempel 
på hur de nya idéerna för skolan materialiserades i 
arkitektur. Denna bedömning medför att en rivning 
av Fredricelundsskolan i sin helhet men även delar av 
den kan innebära en förlust av en del av det moderna 
kulturarvet. 

Skolans dåliga skick, som framförallt gör sig gällande 
genom att skolan har brister i tillgänglighet, stort 
slitage på ytskikt och stomkomplettering, fukt- och 
luktproblem, ventilationsproblem m.m. som har gett 
upphov till att både elever och personal upplever 
hälsoproblem, har tillsammans med brist på behov av 

Föreslagen markanvändning som beskrivs i detta kapitel.
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de gamla lokalerna och den nya byggnadens önskade 
placering resulterat i att planen föreslår att de gamla 
skolbyggnaderna rivs i sin helhet och ersätts med 
friytor. 

Skyddsrum finns i två av skolbyggnaderna, men be-
hovet av skyddsrummen bedöms inte finnas och dessa 
skulle kunna tas bort. Rivningslov för skyddsrum är 
dock svårt att bevilja så det råder stor sannolihet att 
dessa skyddsrum kommer att bevaras. MSB (Myn-
digheten för samhällskydd och beredskap) avgör i 
detta ärende och initialt har myndigheten låtit med-
dela att de ska kvarvaras. Slutgiltigt besked kommer 
i samband med ansökan om rivningslov hos stads-
byggnadsnämnden. Alternativen här är således att riva 
skyddsrummen till förmån för annan användning av 
marken, eller att fortsatt låta skyddsrummen stå samt 
att se över en alternativ användning av dessa. Rivs 
skyddrummet måste de ersättas på annan plats.

Parkering
Antalet parkeringsplatser har beräknats efter uppskat-
tat behov från skolan och enligt skiss ger detta totalt 
45 p-platser. Detta är baserat på två våningar och om 
det i framtiden kommer att byggas på ytterligare en 
våning behöver parkeringsbehovet omvärderas.

De publika verksamheter som inhyses avses tillgodose 
parkeringsbehovet inom de allmänna parkeringsy-
torna.

FÖRSKOLOR
Förskolan Tallåsen föreslås vara kvar i befintligt läge 
och anges användningen (S) för skola. Planprogram-
met föreslår att även hela parkeringsytan norrut 
omfattas av skoländamål (del av denna utgörs idag av 
park/plantering). Denna skulle även kunna samnyttjas 
med Fredricelundsskolan om inte förskolans verksam-
het ger full beläggning. Solängens förskoleverksamhet 
(som idag håller till i en lokal strax öster om parkle-
ken, på Pallen 1) ska flyttas och inrymmas i den nya 
skolbyggnaden. Befintliga provisoriska lokaler föreslås 
rivas.

FRIYTOR
Utemiljön är viktig för att stimulera till lek och 
aktivitet. Denna bör utformas till hälften med solmöj-
ligheter och till hälften med skuggmöjligheter. Ambi-
tionen enligt Boverket är att uppföra ytor för skolgård 
motsvarande 40 m2 per förskolebarn och 30 m2 per 
skolbarn.

Enligt skisserna på nya skolan har man beräknat en 
lekyta per skolbarn på ca 23 m2,  samt per försko-
lebarn på ca 35 m2 , med hänsyn till närliggande 
parklek samt skogsområde som kan erbjuda komplet-
terande friytor. Skolgården avses kunna samnyttjas 
med allmänheten, bl.a. föreslås Kulananläggningen 
inrymmas, vilket innebär att den efter skoltid ska 
kunna användas för andra ändamål än för skolverk-
samheten. Detta skulle göra skolgården till en resurs 
för allmänheten och framförallt för de närboende på 
kvällar, helger och lov.

Skiss på ny skolbyggnad, parkering samt skolgård av Norconsult, 160202.
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CENTRUMOMRÅDEN

VÅXNÄS HANDELSCENTRUM
Centrumanvändning (C) föreslås för område om-
fattande Våxnäs handelscentrum samt område för 
vårdcentral. Detta avser sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många människor. Centrumändamål möjliggör för en 
bred användning exempelvis  ingår butiker, service, 
gym, kontor, bio, bibliotek, bank, föreningslokaler, 
restauranger m.m, vilket därmed säkerställer befintlig 
användning. Idag uppgår del av bebyggelsen till två 
våningar och det föreslår programmet fortsatt vara 
möjligt. Den torgbildning som finns inom området, 
med kopplingarna norrut, västerut och söderut före-
slås värnas. 

Entréerna till handelscentrum bör förtydligas och tyd-
ligt kopplas till utomliggande funktion, såsom torget.

Lastzon finns väster om området. Denna yta föreslås 
vid en exploatering i enlighet med programförslaget 
att låta samnyttjas dels för lastning/lossning samt för 
trafik för angöring till bostäderna och tillhörande 
parkeringgarage.

Våxnäs handelscentrum har vissa problem med 
översvämning vid regn. Lösning för hantering av 
översvämmande vatten bör se över i kommande 
detaljplan.

Parkering
Rådande parkeringsnorm för handel anger 24 
ppl/1000 m2 BTA. Våxnäs handelscentrum har vid 
en översiktlig beräkning i enlighet med normen ett 
behov av att anordna 150 p-platser. Detta behov bör 
i sin helhet kunna tillgodoses i det nya föreslagna 
parkeringsgaraget/däcket (söder om området) som 
uppskattas inrymma omkring 150 platser eller genom 
en kombination av nyttjande av parkeringsgaraget 
och torgparkeringen (som oförändrad rymmer ca 55 
platser). 

NORRA CENTRUM
Centrumanvändning (C) föreslås även för område i 
norr, platsen där idag vårdcentralen är belägen. Detta 
för att bredda framtida möjlig användning av platsen 
och möjliggöra för en utökning av handelscentrum. 
Inom föreslagen användning ryms ändamålet vård-
central, för att säkerställa befintlig användning. Idag 
uppgår del av bebyggelsen till två våningar och det 
föreslår programmet fortsatt vara möjligt.

Parkering
Här avses ett samnyttjande av parkeringsplatser mel-
lan bostadsparkering och centrumparkering ses över. 
Den dagverksamhet som förekommer inom centrum-
området lämnar parkeringsytor kvälls- och nattetid 
som då skulle kunna nyttjas av de närboende. 

Gemensam parkeringen för uppskattningsvis 40 plat-
ser föreslås anordnas inom fastigheten Karmen 4.

Föreslagen markanvändning som beskrivs i detta kapitel.
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ÖVERGRIPANDE
Det finns behov av nya bostäder i Karlstad och 
i synnerhet lägenheter. En del av detta utgörs av 
efterfrågan på studentboende (mindre lägenheter till 
lägre hyror), framförallt för studerande vid Karlstads 
universitet. Växnäs centrum ligger i andra änden av 
staden mot Kronoparken (där universitetet är beläget) 
så intresset för studentboende bedöms vara mindre 
här än i stadsdelar närmre universitetet. Av ny före-
slagen bostadsbebyggelse uppskattas ca 15% kunna 
komma att utgöra studentboende. Beräkningen av 
antal parkeringsplatser till följd av ny föreslagen bo-
stadsbebyggelse har genomförts med hänsyn till detta 
samt efter rådande parkeringsnorm.

Totalt beräknas ca 700 nya lägenheter kunna skapas i 
Våxnäs centrum i enlighet med programförslaget.

Eventuella komplementbyggnader inom respektive 
bostadsområde bör utformas med sedumtak för att re-
ducera dagvatten och förbättra boendemiljöns kvalitet 
och utsikt. För bostäder inom Fredricelundsparken 
krävs att eventuella källarplan utformas täta.

Inom ramen för kommande detaljplaner bör möjlig-
het till olika flexibla lösningar gällande parkerings-
hanteringen och åtgärder för att minska behovet av 
parkeringsplatser (ex. mobility management) ses över. 
Likaså samnyttjande av parkering och möjlighet att 
förlägga dessa i bostadsområdenas utkanter, för att 

skapa säkrare och mer attraktiva bostadsområden.

VÄSTRA PARKHUSOMRÅDET (1)
I den här sydvästra delen av vad som idag utgör 
Fredricelundsparken föreslås ny bostadsbebyggelse 
och att flera huskroppar placeras i en tät struktur. 
Förslagsvis genom två vinkelställda byggnader mot 
Hagalundsvägen för att sluta hörnet mot ny före-
slagen bussgata, samt för att skapa en innergård och 
definiera platsen tillsammans med den tredje före-
slagna huskroppen som utgörs av en lamellbyggnad. 
Höjden på bebyggelsen förslås här fyra- fem våningar. 
Angöring avses ske via ny gata (del av bussgata) från 
Hagalundsvägen och in på gården. 

Enligt grov beräkning på skissad bebyggelses BTA 
på fem våningar (ca 12 000 m2) kommer ca 100 
parkeringsplatser att krävas för detta område. För 
bäst disponering och av utrymmesskäl föreslås par-
keringsgarage på tomten eller att parkering löses på 
annan plats. Uppskattningsvis skulle mellan 20-30 
parkeringsplatser kunna anordnas som markparkering 
på gården och samtidigt tillgodose behovet av friyta. 
Detta behöver beräknas vidare i kommande detalj-
plan.

BOSTADSOMRÅDEN

Föreslagen markanvändning som beskrivs i detta kapitel.
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Gårdsmiljön bör utformas med kopplingar till Fre-
dricelundsparken enligt tanke kring den framtida 
grönstrukturen. 

Vattenledning som löper genom Fredricelundsparkens 
sydvästra del kommer behöva flyttas för att möjliggöra 
bebyggelseutvecklingen som planen föreslår.

SÖDRA PARKHUSOMRÅDET (2)
Ny bostadsbebyggelse föreslås även i den södra delen 
av parken. Precis som ovan föreslagna område avses 
huskropparna skapa en platsbildning och föreslås 
placeras för att linjera med Hagalundsvägen och sluta 
hörnet av Fredricelundsparken mot parkeringsytan 
och gatufunktionen i sydost. Höjden på bebyggelsen 
rekommenderas här till fyra- fem våningar. Här före-
slås en längre byggnadskropp med förskjutet liv eller 
lamellhus. 

Området angörs från Petersberggatan, söder om Våx-
näs handelscentrum. 

Enligt grov beräkning på skissad bebyggelses BTA 
på fem våningar (ca 6000 m2) kommer ca 50 parke-
ringsplatser att krävas för detta område. Parkering 
kan till viss del lösas som markparkering på tomten, 
ca 20 platser uppskattas få plats och samtidigt lämna 
utrymme för friytor. Övriga platser föreslås lösas i 
parkeringsgaraget direkt österut, som även kommer 
att tillgodose Våxnäs handelscentrum med parkering.

Gårdsmiljöer föreslås utformas med koppling till 
Fredricelundsparken. 

Vattenledning som löper genom Fredricelundsparkens 
sydvästra del kommer behöva flyttas för att möjliggöra 
bebyggelseutvecklingen som planen föreslår.

PUNKTHUS (3)
Väster om handelscentrum och direkt öster om 
Fredricelundsparken föreslås ny bostadsbebyggelse, i 
form av tre punkthus med en höjd om upp till åtta 
våningar. Platsen bedöms tåla en högre höjd och 
tillsammans med den läge bebyggelsen väster- och 
söderut fungera upptrappande mot den högre bebyg-
gelsen som planförslaget anger norrut. Att placera 
bostadsbebyggelse nära centrumområdet bidrar till 
att bygga bort föreställningen av baksida och skapa en 
tryggare känsla i den här delen av Våxnäs centrum.  

Förslaget lyder att inte låta avtrycken bli för stora, 
utan behålla gott om luft emellan huskropparna. 
Gestaltningen av fasaderna mot Fredricelundsparken 

är viktig i syfte att skapa ett vackert möte mellan bo-
stadsbebyggelse (sockelvåning/parkering) och parken, 
t.e.x. kan detta lösas genom ex. växtväggar på fasad.

Placering av husen är viktig för att inte byggnaderna 
ska blockera det stråk som finns genom Våxnäs 
centrum och västerut mot parken, samt hålla fri sikt i 
linjen vid gatan som föreslås förse detta område samt 
södra parkhusområdet med trafik. 

Det hade varit önskvärt att placera en byggnad mot 
parktorget för sluta torgrummet mot sydväst, men 
med hänsyn till de två huvudvattenledningar som 
löper tvärs igenom planområdet (behov av u- område 
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om ca 7m från ledningsmitt ) måste byggnadernas 
placering anpassas och placeras längre söderut.

Gårdsmiljöer föreslås utformas på ytorna mellan hus-
kropparna med koppling till Fredricelundsparken. 

Lastzon för handelscentrum finns på denna sida bygg-
naderna och denna yta föreslås vid en exploatering 
i enlighet med programförslaget att låta samnyttjas, 
dels för lastning/lossning samt för trafik för angöring 
till bostäderna och tillhörande parkeringgarage.

Enligt grov beräkning på skissad bebyggelses BTA på 
åtta våningar (ca 10 000 m2) kommer ca 75 parke-
ringsplatser att krävas för detta område. Överbyggd 
parkering föreslås som en tänkbar lösning för att 
tillgodose byggnadernas parkeringsbehov. En byggna-
tion i enlighet med skiss kommer troligtvis leda till 
att fördörjningsanläggningen för dagvatten behöver 
byggas om.

HÖGHUS (4)
Norrut, väster om vårdcentralen, anger planförslaget 
ny bostadsbebyggelse, vilket föreslås i form av ett hög-
hus. Tanken är att låta placering och höjd tillsammans 
definiera torgrummet och bli ett kompletterande 
element till Våxnäs handelscentrum. Höjden anses 
kunna tillåtas till tio våningar med parkeringsgarage i 
källarplan. Enligt grov beräkning på skissad bebyggel-
ses BTA på tio våningar (ca 6500 m2) kommer ca 50 
parkeringsplatser att krävas för detta område.  Infart 
till parkering kan ske via Petersbergsgatan. Gård 
tillhörande byggnaden avses norrut för att låta placera 
byggnaden med entré mot torgytan. Trädrad mot 
bebyggelsen österut kan skapa en avskärmande effekt 
och en god gårdsmiljö.

Möjlighet till samnyttjande av befintlig parkering  
norrut vid Hemvägen bör ses över i kommande detalj-

planearbete.

KARMEN (5)
Bostadsbebyggelse föreslås i den nordöstra delen av 
planområdet i anslutning till befintlig bostadsbebyg-
gelse runt Karmgatan. Förslagsvis placeras bebyggelse 
för att ”läka kvarteret” i form av vinkelställda byggna-
der som linjerar med befintlig bostadsbyggnad samt 
sluter hörnen mot gatuområdena och på så vis ger en 
gårdsbildning. Höjden föreslås till tre våningar som 
harmonierar med befintliga bostadshus. Möjlighet 
finns att låta den gamla gymnastiksalen vara kvar och 
anpassa placering av ny bebyggelse med hänsyn till 
denna. 

Enligt grov beräkning på skissad bebyggelses BTA på 
tre våningar (ca 1700 m2) kommer ca 15 parkerings-
platser att krävas för detta område. Parkering föreslås 
kunna samnyttjas med vårdcentralens verksamhet och 
ordnas på gården. Gårdsmiljön bör utformas kom-
pakt med gemensamma ytor och kompletteras med 
balkonger/terasser, för att även möjliggöra parkering. 
Förslagsvis beläggs parkeringen med genomsläppligt 
material såsom grus eller armerat gräs, för möjlighet 
till infiltration av dagvatten samt skapa ett grönt och 
trivsamt intryck för de boende.

Möjlighet till samnyttjande av befintlig parkering  
norrut vid Hemvägen bör ses över för den norra 
byggnaden i kommande detaljplanearbete. Även ge 
utrymme för möjlighet till förningslokal på platsen, 
exempelvis i bottenplan på nytt bostadshus.

Sektion överbyggt parkeringsdäck/garage

Petersbergsatan

Parkeringgarage/däck

Överbyggd gård
Nya hus AlléNya hus

Ca 80 m 

Kvartersmark
GC G
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BOSTÄDER PÅBYGGDA P-DÄCK (6)
Programförslaget medger även bebyggelse ovan det 
parkeringsdäck som föreslås i områdets sydöstra del.

Här skulle en något högre höjd än längs övriga 
Hagalundsvägen kunna tillåtas för att tydligt defi-
niera entrén till Våxnäs centrum. Bebyggelsen tillåts 
variera i fem-tio våningar (inklusive parkeringsdäck 
om två våningar) för ökad flexibilitet, samt för att 
skapa trappning av byggnadshöjder och en harmonisk 
siluett. Förslaget innebär att en gård anordnas ovan 
parkeringsdäcket för att skapa bostadsnära friytor.  

Enligt grov beräkning på en bebyggelse av hälften av 
parkeringsdäckets yta och BTA (borträknat våningar 
för parkering) på åtta, fyra respektive tre våningar (ca 
7500 m2) kommer ca 60 parkeringsplatser att krävas 
för detta område. Parkeringsbehovet bör tillgodoses i 
det underliggande parkeringsgaraget. 

Brandsäkerhet och tillgänglighet är frågor av hög 
relevans i fallet av påbyggda bostäder och dispone-
ringen av ytan kan påverkas för att tillgodose rådande 
krav och antalet p-platser komma att reduceras. Detta 
hanteras i kommande detaljplan. 

BOSTÄDER VID SKOLOMRÅDE (7)
Planen föreslås möjliggöra för bostadsbebyggelse i 
direkt anslutning till skolområdet, väst/nordväst om 
skolan. I markanvändningskartan anges S (B). 

Möjligheten att även här upprätta flerbostadshus i 
fyra- fem våningar anses viktig i det fall att skolans 
verksamhet inte kommer att nyttja hela området 
(S). Vid fortsatt planering för ny bostadsbebyggelse i 
denna del av Våxnäs centrum föreslås hänsyn tas till 
disponeringen av skolområdet för att skapa en god 
helhetsmiljö. Särskilt viktigt att beakta är den lokala 
trafiksituationen med hänsyn till skolans verksamhets-
behov vad gäller transporter för lämning/hämtning 
samt inlastning/gods i relation till trafik till och från 
bostadsområdet och att  samtidigt skapa säkra och 
trivsamma utemiljöer.

Uppskattningsvis kommer ett parkeringsbehov i 
storleksordning för parkhusområdet att uppstå. För 
att lösa parkeringssituationen föreslås att möjlighet till 
samnyttjande med skola/förskola ses över. 
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Preliminär beräkning
Preliminär bullerberäkning har genomförts för Haga-
lundsvägen utifrån föreslagen bebyggelse i planpro-
grammet. 

För byggnad 1 och 2 förutsätter beräkningen att det 
inte ligger några byggnader mellan de husen och 
Hagalundsvägen. Skulle här placeras avskärmande 
bebyggelse skulle bullernivåerna endast bli lägre och 
skulle inte påverka resultatet negativt.

Resultatet av den indikativa beräkningen:

Byggnad 1

Punkt A- ekvivalent nivå 51 dBA, maxnivå 64 dBA 
Punkt B- ekvivalent nivå 48 dBA, maxnivå 61 dBA

Byggnad 2 

Punkt A- ekvivalent nivå 50 dBA, maxnivå 59 dBA

Punkt B- ekvivalent nivå 49 dBA, maxnivå 59 dBA

Byggnad 3

Ekvivalent nivå 58 dBA, maxnivå 74 dBA

Byggnad 4

Ekvivalent nivå 61 dBA, maxnivå 78 dBA

Ovanstående beräkning visar att byggnad 3 och 4 
inte klarar gällande riktvärden på ekvivalent nivå 55 
dBA, vilket medför att det går att förutsätta att övriga 
byggnader placerade mot Hagalundsvägen kommer 
att uppvisa liknande bullernivåer. Här kommer det 
således bli aktuellt att se över lösningar så att hälften 
av bostadsrummen är vända mot en sida där gällande 
riktvärden 55 dBA ekvivalent ljudnivå  och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Inom ramen för planprogram för Rud, Karlstads 
kommun genomfördes översiktliga bullerberäkningar 
för ekvivalentbuller för E18. Det aktuella planom-
rådet var beläget på ett något längre avstånd från 
europavägen än Våxnäs centrum, men anses jämför-
bart då den huvudsakliga trafikstrukturen är liknande 
på de båda platserna. Resultat från beräkningen visade 
att dimensionerande ekvivalent buller kommer från 
E18 och vid mätpunkterna (olika mottagarhöjd och 
marktyp) visar en ekvivalentnivå på mellan 55 dB(A) 
och 63 dB(A).

Den preliminära bullerberäkning har endast utgått 
ifrån Hagalundsvägen som bullerkälla och vid fort-
satt planarbete bör de sammanvägda bullernivåerna 
beräknas där även övriga bullerkällor såsom E18 som 
passerar planområdet längre söderut samt extern 

BULLER FÖR SKOLOMRÅDE
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus (FoHMFS 2014:13) finns riktvärden för 
buller som gäller lokaler för undervisning. Dessa 
riktvärden lyder maximalt ljud 45 dBA och ekvivalent 
30 dBA. Det finns även rekommendationer för buller 
i utomhusmiljö som är kopplat till ett miljökvalitets-
mål, med rekommendation om 55 dBA ekvivalent 
utomhus. 

BULLER FÖR BOSTADSBEBYGGELSE
Fredricelundsparken upplever idag problem med bul-
lerstörningar. Planprogrammets förslag till framtida 
exploatering  utgår ifrån att skapa en tätare struktur 
av bebyggelse, bl.a. föreslås ny bostadsbebyggelse 
placeras för att definiera gaturummet längs Haga-
lundsvägen. 
Enligt ny förordning (SFS 2015:2016) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader anges att en bostad om 
högst 35 m2 gäller att bullret inte bör överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad. För övrig bebyggelse anges att buller från vä-
gar inte bör övreskrida 55 dBA ekvivalent nivå vid 
bostadsbyggnadens fasad, samt att buller från vägar 
inte bör övreskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan 
kan anordnas i anslutning till byggnaden. Om nivå-
erna enligt ovan ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen vara vänd mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå  och 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden. 
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Karta med markering av punkter för preliminär bullerbe-
räkning.
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industribuller (ex. fläktar) omfattas. Detta för att 
säkerställasatt det går att uppnå goda boende- och 
utemiljöer, (gäller även för skolområdet), och att gäl-
lande riktlinjer för buller efterlevs. 

BULLER I FREDRICELUNDSPARKEN
Fredricelundsparken är idag bullerutsatt. Hagalunds-
vägen ger upphov till ljudnivåer som påverkar miljön 
och trivseln i parken. Ett förslag är att placera nya bo-
stadshus ( i färhållande till Hagalundsvägen) på så vis 
att de kan fungera bullerdämpande för parkområdet. 

Ett annat alternativ är att arbeta med bullerdämpande  
åtgärder vid källan, såsom bullerskärm eller mjuk 
mark etc. Hantering av detta bör ses över i kom-
mande detaljplan för området för att skapa så goda 
boende- som park- och utemiljöer som möjligt.

För att möta farmtiden behov av ökad sortering av 
avfall bör det övervägas att i plan se över huruvida det 
kan vara möjligt att skapa kvartersnära kretsloppspark 
för ett ökat återbruk eller någon form av återbruks-
rum (ge och ta).

Alla avfallsutrymmen ska vara lättillgängliga för både 
boende och före renhållningens sopbilar. 

ÅVS
Den återvinningsstation som idag är placerad i anslut-
ning till Våxnäs handelscentrums parkeringsplats 
utgör en omfattande anläggning som kan komma att 
bli ett störande element för de föreslagna bostäderna 
samt för parkmiljön. Anläggningen föreslås flyttas till 
annan lämplig plats inom Våxnäs. En del av insam-
lingskärlen kan omlokaliseras inom Våxnäs centrum, 
men inte anläggningen i sin helhet då den blir för 
ytkrävande. Den nya placeringen (för del av anlägg-
ningen) inom Våxnäs centrum bör avskärmas mot 
Hagalundsvägen, exempelvis genom ett väl utformat 
staket/plank och/eller vegetation. (Se genomförande-
beskrivningen för kommentar kring avtal om flytt av 
anläggningen.)

AVFALLSHANTERING
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GATOR
I stora drag föreslås ny markanvändning nyttja be-
fintlig gatustruktur, med några nya lokalgator för att 
ansluta bostadsbebyggelsen (GATA). 

Ny föreslagen bebyggelse i den västra delen av Fredri-
celundsparken, föreslås angöra bostadsområdet nor-
rifrån, via Hagalundsvägen och ny gata, som framgent 
kan komma att bli del av bussgata (1).

Ny föreslagen bostadsbebyggelse i norr föreslås angö-
ras från Petersbergsgatan (2) och ingen större om-

byggnation av gatustrukturen bedöms krävas. 

För bostadsområdena i söder och väster om Våxnäs 
handelscentrum föreslås angöring via Peterbergsgatan 
och ny lokalgata (4), en förlängning av samma sträck-
ning som idag leder in till parkeringen.

Nya Fredricelundsskolan och förskolan Tallåsen före-
slås nyttja befintlig gata, Tallåsvägen (3). 

Möjlighet till separerad trafik för inlastning/gods och 
hämtning/lämning av elever på Fredricelundsskolan 
ska dock ses över i fortsatt planarbete.

1

2

2

3

4
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KAROSA

  irisbus

gata ca 17m

Bussgata Träd GångTrädCykelvägKvartersmark skola Kvartersmark bostad

Bussgata

Plantering

Hagalundsvägen är den gata som kommer 
att belastas med en viss trafikökning vid ett 
plangenomförande, då den utgör den enda 
anslutningen till området. (Det går att nå via 
industriområdet och Petersbergsgatan, men 
det bedöms inte troligt som vägval.)

De nya bostadsområdena föreslås med en 
spridning över programområdet och dess 
lokalgator, vilket ger en fördelning i belast-
ning på korsningar/in- och utfarter likaså. 
Vid den största korsningen Hagalundsvägen/
Petersbergsgatan (som tar emot den största 
andelen trafik då den uppskattningsvis kom-
mer österifrån) finns en cirkulationsplats 
idag, vilket ger en uppskattning om att en 
något ökad trafikbelastning på Haga-
lundsvägen kommer att vara hanterbar 
utan vidare åtgärder. 

Mer detaljerade trafiklösningar hante-
ras vidare i kommande detaljplaner.

BUSSGATA
Behov finns av att fortsatt trafikera 
befintlig bussgata som förbinder norra 
och centrala Våxnäs. Programmet fö-
reslår (GATA) för att även möjliggöra 
gata och trafikanslutning till de nya 
föreslagna bostadsområdena, samt fort-
satt bussgata. Mer detaljerad lösning 
för detta hanteras vidare i detaljplan.

På sikt finns planer på att dra en bussgata tvärs ige-
nom programområdet, som en del av det BRT (Bus 
Rapid Transit) stråk, Karlstadstråket, som avses ut-
vecklas i Karlstad. För att möjliggöra för detta föreslås 
markreservat för bussgata (GATURESERVAT). 

Principsektionen ovan visar förslag på hur gatan 
skulle kunna utformas i höjd med ny bebyggelse. 

I principsektion 1 är gatumarken 17 m varav  cykel-
väg 4 m, zon för träd 1,5 m (planterat i kruka), kör-
fält har uppskattats till 7 m (0,4+2,6+1+2,6+0,4), zon 
för träd åter 1,5 m, gångväg 2 m och plantering 1 m. 

Principsektion 2 omfattar ca 17 m gatumark och här 
har trädrad om 2 m (plantering i kruka) placerats för 
att dela av körfälten om 3,5 m, samt föreslås cykelväg 
4 m på norra sidan och gångväg 2 m följt av plante-
ring 2 m på den södra sidan. 

Med hänsyn till de huvudvattenledningar som löper 

Principsektion 2- bussgata

Referensbild på corténstålskrukor i Stavanger.

gata ca 17 meter

BusstrafikCykelväg Gång

Bussgata

Kvartersmark skola Kvartersmark bostadBusstrafik Träd Plantering

KAROSA

  irisbus

Principsektion 1- bussgata
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i genom området (sträckning för framtida bussgata), 
föreslås trädplantering ske i kruka för att inte rot-
systemet ska växa och kunna komma att tränga in i 
ledningarna. Krukorna skulle även kunna alterneras 
med säsongsbetonad dekoration, t.ex vid Halloween, 
jul eller liknande.

Oavsett hur man väljer att utforma gatan föreslås den 
anpassas till det ledningsstråk för huvudvattenled-
ningar som löper genom området och som omöjliggör 
för bebyggelse. Att låta gatan omfattas av vegetation 
och GC är viktigt för att skapa de avsedda gröna stråk 
och kopplingar som ska binda ihop området.

Befintlig busshållplats skulle kunna omlokaliseras 
till torget för att kunna nyttjas av både befintlig och 
framtida bussgata.

GÅNG- OCH CYKEL (GC)
Gång- och cykelvägarna i området föreslås utformas 
som gena, trygga och tydliga stråk som uppmuntrar 
till rörelse genom området. Gång och cykelförbindel-
serna längs Hagalundsvägen föreslås flyttas närmare 
vägen för att möjliggöra för bostadsbebyggelse enligt 
förslaget. 

GC avses anläggas parallellt med bussgatan, för att 
skapa en förbindelse mellan torget och nya bostads-
området samt Hagalundsvägen. 

Cykelvägen som leder från Gruvlyckan genom tunnel 
under Hagalundsvägen till Fredricekundsparken anses 
fortsatt viktig att knyta an till området. Möjlighet 
finns att fortsatt låta den passera genom parken och 
förbi nytt bostadsområde för att ansluta GC längs 
bussgatan.

Norr om föreslaget skolområde föreslås befintliga GC- 
vägar justeras för att förbinda skolområdet med tor-
get, samt att skapa starkare kopplingar mellan torget 
och Himlabacken. GC- vägar inom parklekområdet 
förslås byggas bort för att undvika konflikter mellan 
lekande barn och cykeltrafikanter. GC föreslås istället 
passera parklekområdet österut enligt skiss ovan. 

Plats för cykelparkering bör anordnas i närhet till 
målpunkter längs stråken, såsom vid torget och 
parkleken.

Ovanstående satsningar på bussgata och gång- och 
cykelvägar med gena och strategiska dragningar i 
området avses uppmuntra till valet av dessa transport-

medel i arbetet med att minska bilberoendet i staden.

PARKERING
Parkeringlösning för ny bebyggelse hanteras under 
respektive områdesbeskrivning.

Parkeringsdäck
Parkeringsdäck föreslås uppföras på ytan där det idag 
är markparkering för handelssområdet för att tillgodo-
se del av parkeringsbehovet inom planområdet (P/B). 

Att uppföra ett parkeringsdäck ses som en effektiv ch 
kompakt lösning på hur parkering främst till han-
delsområdet men även eventuellt för del av tillkom-
mande bostäder kan lösas. Parkeringsdäcket föreslås 
i två våningar och kan även påbyggas ytterligare av 
bostäder. Ytan för parkeringen är strax under 3000 m2 
och grovt uppskattat bör det i två plan kunna rymma 
omkring 150 parkeringsplatser.

Parkeringsdäcket bör gestaltas med betoning på vege-
tation och gröna inslag för att knyta an till parkom-
rådet och smälta in i miljön. Parkeringsanläggningar 
kan lätt uppfattas mörka och otrygga och därför bör 
det utformas med viss genomsiktlighet och gärna med 
”lätta” fasadmaterial i trä och glas.

Torgparkering
Befintlig markparkering norr om Våxnäs handelscen-
trum, som rymmer ca 55 platser, föreslås utgöra del 
av det torg som området saknar (TORG). Parkeringen 
avser kunna förse parklekens, de publika verksam-
heterna i Fredricelundsskolan samt del av Våxnäs 
handelscentrums behov av parkeringsplatser. 

Programförslaget innebär ingen större förändring 
avseende antalet parkeringsplatser, utan de som finns 
idag avses fortsatt kunna rymmas på platsen. 

Ambitionen är att skapa ett grönt torg och parke-
ringsytan är idag väl försedd med buskar samt en 
trädrad mot Petersbergsgatan. Platsen bör dock ingå i 
ett helhetstänk kring torget och dess gestaltning, där 
god belysning är en viktig fråga.



VÅXNÄS CENTRUM
genomförande
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetid för kommande detaljplaner be-
döms i varje enskilt planärende.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är idag huvudman för allmän plats inom 
planområdet och bör vid kommande detaljplanering 
vara så även fortsättningsvis.

FASTIGHETSPLAN
Finns gällande fastighetsplaner inom området bör 
dess aktualitet bedömas vid framtida detaljplanering 
och eventuellt bör fastighetsplanen upphävas i sam-
band med planändring.

HANDLÄGGNING
Planprogrammet tas fram av Stadsbyggnadsförvalt-
ningen vid Karlstads kommun, och godkänns av 
stadsbyggnadsnämnden. Planprogrammet ska däretfer 
ligga till grund för vidare detaljplaneläggning inom 
området.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Programmet upprättas under våren- sommaren 2016 
och är föremål för beslut om samråd i Stadsbyggnads-
nämnden med efterföljande samråd under hösten 
2016. Efter att föreliggande planprogram har god-
känts kan planprocesser för detaljplan(er) för (del)
område inom programområdet påbörjas (efter att 

erforderliga beslut fattats.

MARKUPPLÅTELSE
Karlstads kommun, via Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen, äger marken där park, skola och bostadsända-
mål pekas ut som möjligt inom planområdet.

Exploatering av mark för bostadsändamål hanteras 
enligt gällande regler för markupplåtelse.

AVTAL
FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) har 
idag ett avtal med Karlstads kommuns Teknik och 
fastighetsförvaltning om placering av återvinnings-
station på kommunens fastighet, Våxnäs 2:1. Vid 
en flytt av denna anläggning kommer avtal om en 
ny placering krävas innan en flytt kan aktualiseras.
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Efter kommande detaljplanering kan behov finnas av 
reglering av fastigheter för att möjliggöra ett genom-
förande av planerna, vilket beaktas inom ramen för 
respektive plan. 

Befintliga servitut, gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter kan komma att påverkas vid kom-
mande detaljplaneläggning, men hänsyn ska så långt 
det är möjligt tas till dessa rättigheter. Likaså ska hän-
syn tas till ev. behov av inlösen av mark i kommande 
detaljplanering. 

TEKNISKA FRÅGOR
UTREDNINGAR
Inga utredningar har tagits fram som underlag för 
planprogrammet.

Inom ramen för fortsatt detaljplanering inom områ-
det kan behov finnas att ta fram olika typer av tek-
niska utredningar som planeringsunderlag för respek-
tive plan. Sådana utredningar beställs och hanteras i 

samband med kommande detaljplanering.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ledningsrätt för vattenledning kan behöva upprättas 
för fastigheten Karmen 4.

EKONOMISKA FRÅGOR
Frågan om finansiering av flytt av VSD ledningar, 
anläggning för dagvattenfördröjning samt en utbygg-
nad av denna m.m. kommer att utredas vidare i kom-
mande planarbete.



VÅXNÄS CENTRUM
förutsättningar
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MARK OCH NATUR
Våxnäs centrum består till stora delar av programmerade parkytor. En del av 
dessa ytor nyttjas inte i någon större utsträckning för vistelse och rörelse mer 
än för genomkorsning. 

GRÖNSTRUKTUR
Nordväst om planområdet kilar sig I2 skogen ner. 
Skogen växer på en höjd som kallas för Tallåsberget 
och skiljer Gustavsberg (i väster) från Våxnäs (i öster).
I2 skogen är ett populärt närströvområde för rekrea-
tion såsom promenader och löpning och har omfat-
tande stigsystem och närheten hit upplevs som en stor 
tillgång och kvalitet. Vid en utblick över området från 
Hagalundsvägen i söder utgör skogshöjden en fond 
mot dagens skolområde, samt bostadsområdet i norr. 

Bostadsområdena runtikring Våxnäs centrum präglas 
av gröna gårdar med skiftande kvalitet som innehåller 
mycket lekplatser. 

Centralt i Våxnäs C finns området med program-
merade parkytor för rekreation och lek. Dessa tar sig 
uttryck i Fredricelundsparken, parkleken och Him-
labacken som tillsammans utgör delar av ett stort 
grönområde. Stora öppna gräsytor som korsas och 
delas upp av gång- och cykelvägnät är karaktäristiskt. 
Strukturen och gestaltningen är inte sammanhängan-
de idag och upplevs inte som en helhet. Otydligheten 
gör det svårt att veta hur ytorna ska användas. Närhe-
ten till skogen upplevs inte, förmodligen för att man 
inte passerar nära skogen via vägar/gc-vägar. Upplevel-
sen av stadsdelen är därför främst öppna gräsytor.

Petersbergsgatan kantas på vänster sida av planterade 
träd och den östra sidan möts av uppväxta villaträd-
gårdar tills entré till Stenhagsparken och flerbostads-
området i kv. Pannan tar vid. Stenhagsparken, ses som 
en tillgång och en lugnare oas, en kvalitet som bör 
utvecklas med en tydligare koppling mellan parkom-
rådena. 

Hagalundsvägen utgör ett större vägområde i söder 
som i höjd med planområdet har utformats med en 
”vegetationsklädd refug” som separerar körfälten. 
Längs Hagalundsvägen avskiljs gång- och cykelväg 
från vägbanan, av en gräsremsa och en yngre trädallé, 
på den norra sidan av vägen. 

STRÅK
Ett grönt stråk finns från låglandet öster om Våxnäs 

centrum via parkleken mot skogen (öst-västlig rikt-
ning) som erbjuder en mänskligare och intimare 
skala. Parkleken upplevs ”nedstoppad” i det gröna 
stråket utan bra anslutningar och ligger dessutom mitt 
i korsning av gc-stråk. Variation finns  i stråket och 
det kantas till viss del av en trädallé. När man passerar 
parkleken uppfattas det lite ”stökigt”.  

Från skogsgläntan vid I2-skogen i norr mot Fre-
dricelundsparken i söder finns ett tydligt stråk i 
nord-sydlig riktning främst påtagligt för gc. Stråket 
utgör en grön länk, lite upphackat och mittenpartiet 
uppfattas lite ostrukturerat med resultatet att känslan 
av att stråket tappar sammanhang. 

Idag finns en stor barriär i Hagalundsvägen, men 
gångtunnel finns under vägbanan med koppling 
söderut mot Gruvlyckan. Denna koppling till Våxnäs 
centrum bör förbättras. Kopplingar finns också mot 
nordost och Våxnäs östra delar.

Området bedöms inneha bra gångstråk, men dess 
största kvaliteter idag utgörs av Himlabacken, skogs-
backen (gläntan) i norr och Stenhagen. 
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Kartan visar befintlig grönstruktur och funktioner i parkområdet idag.
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet omfattas till stor del av 
parkområde som avskiljs från bebyggelsen. Marknivå-
erna förhåller sig någonstans mellan +48,2 och +55,5 
med de högre höjderna västerut mot skogen. Enligt 
SGU:s översiktliga jordartskarta består området i hu-
vudsak av glacial lera och postglacial lera. I den nord-
västra delen där skogsområdet benämns Tallåsberget 
består grundlagret av urberg. Markförhållandena 
motiverar till genomförande av geoteknisk utredning  
(om sådan inte redan har gjorts) för att säkerställa 
lämpliga grundläggning av ny bebyggelse.

Området ligger inte inom utpekat riskområde för 
markradon. 

VEGETATION OCH NATURVÄRDEN
Områdets skogsmiljöer präglas av en tidigare (mili-
tär) extensiv skogsskötsel. Här finns äldre tallskogar, 
främst av karaktären hällmarksskog, med inslag av 
död ved i form av torrtallar och enstaka lågor. Öppna, 
torra hällmarker varvas med högrest tallskog på friska 
rismarker. 

En fördjupad naturinventering med syfte att kart-
lägga eventuella förekomster av signalarter, rödlistade 
arter och vissa övriga naturvårdsintressanta arter har 
genomförts över del av I2 skogen närmast Våxnäs. 
Inventeringen är inte att betrakta som heltäckande 
men återger en beskrivande bild av naturen i området 
där ett stort antal tallar bedöms vara runt 200 år. Av-
vikande områden med inslag av gran och löv på flack 
mark förekommer. Viss skiktning i några delar. Gott 
om asp nära bebyggelsen. Bebyggelselämningar (rui-
ner) förekommer och närmast bebyggelsen återfinns 
upptrampade hällar. Området har gott om småstigar, 
samt vägar med elljusspår och vindskydd finns. 

Trots skogens ålder påträffades vid en naturvärdes-
inventering av området endast tallticka på två träd. I 
södra delen finns ännu öppna ängsluckor som bl.a. 
kantas av äldre salgar. Här förekommer myskbock 
och tegelticka. I områdets ytterkanter finns ett rela-
tivt stort antal solexponerade gamla tallar intill gator, 
gräsytor och hällmarker. Kläckhål av skalbaggen 
reliktbock förekommer i flera av dessa träd. 

Förslag finns att låta skogen utgöra naturreservat.

Området i övrigt utgörs till stor del av programmerad 
parkmark, som framförallt omfattar planterade träd 
och buskar, samt stora klippta gräsytor med svackor i 
sydöst där vattenansamling sker vid skyfall och höga 

Södra delen av parkområdet. Tallåsberget syns i fonden.

Del av parkleken i norra delen av planområdet.
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dagvattenflöden.  Del av parkområdet fyller således en 
viktig funktion för dagvattenhantering. 

BIOTOPSKYDD
Längs både Hagalundsvägen och Petersbergsgatan 
finns trädalléer. Minst fem stycken lövträd plante-
rade i en enkel eller dubbel rad längs en väg (eller där 
tidigare funnits en väg eller i övrigt öppet landskap) 
definieras i Förordning om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. för alléer.  Träden ska till övervägande del 
utgöras av vuxna träd. Träd i alléer är skyddade enligt 
Miljöbalkens 7 kap.

LEK OCH REKREATION
Tallåsberget och I2 skogen utgör närströvområde med 
flertalet naturstigar och elljusspår. Vindskydd finns 
och området nyttjas för löpning, promenader och 
som störvområde.

I nordvästra delen av planområdet nyttjas höjdskill-
naden mot skogsområdet vintertid som pulkabacke, 
kallad Himlabacken. 

Centralt i området finns både grus- och gräsplan 
(Kulananläggningen) för bollspel. Kulananläggningen 

nyttjas frekvent framförallt av ungdomar och är av 
vikt för områdets aktiviteter. 

I den norra delen av området finns en av Karlstads 
fyra parklekområden, parkleken Karmen. Parkleken 
är en öppen verksamhet som erbjuder lekplatser med 
pedagogiskt utbildad personal. Parkleken står för ett 
brett utbud av lekanläggningar av olika karaktär både 
inom- och utomhus. Utomhus finns klätterställningar 
och gungor, men även en bygglek, vattenlek och ute-
bandyplan för att nämna några delar. I byggnaderna 
tillhörande parkleken finns kontor, lekytor och allrum 
som möbleras efter ändamål. Rummen kan exem-
pelvis erbjuda innebandy och pingis. På gården finns 
tillhörande förrådsbyggnader och flertalet bänkar som 
uppmuntrar till vistelse. 

Idag korsas lekparken av gång- och cykelstråket vilket 
blir förvirrande i lekmiljön och därmed utgör en 
konflikt då området blir osäkert för barnen att fritt 
leka på ytorna.

Planområdet omfattar även del av yta för lekpark och 
boulebanor i nordost.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

•	 Parklekområden ska bevaras och utvecklas
•	 Kulananläggningen nyttjas frekvent och bör flyttas till lämplig ny placering
•	 Himlabackens funktion önskas bevaras
•	 Lindallén i nordost föreslås förlängas västerut 
•	 Skapa gröna stråk som kopplar ihop områdets olika funktioner
•	 Tydliggör stråk och kopplingar med trädrader
•	 Torg och parkering bör ges en grön karaktär med stor vikt vid gestaltning 
•	 Anläggning för fördröjning av dagvatten ska bevaras, gärna delvis öppen lösning
•	 Tydliga publika entréer till parkområdet ska skapas i strategiska lägen
•	 Fokusera på ökad trygghet och trivsel vid utformning och skötsel av parkområden
•	 Friytor och gårdsmiljöer för nytillkommande bebyggelse ska ges god kvalitet
•	 Geoteknisk utredningar rekommenderas (om sådan inte redan har gjorts) för att 

säkerställa lämpliga grundläggning för ny bebyggelse
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Området präglas av bebyggelse från 1950-60 talet med samhällsfunktioner 
såsom vårdcentral, förskola, skola och butiker centralt i området, omgivet av 
bostadsområden i norr och öster. 

BEBYGGELSE
Våxnäs handelscentrum omges av flera bostadsom-
råden bebyggda runt 1960-talet. Bostadsområdet 
Sixbacken öster om planområdet består av kedjehus 
uppförda i en våning 1959. Husen är placerade med 
gavel mot Petersbergsgatan och har ihopbyggda garage 
i vitt tegel. Husen har sadeltak och är vit- eller gråput-
sade med träpanel på vindsvåning i olika kulörer. 

Övriga bostadsområden i norr och nordost anlades 
runt mitten av 1960- talet och utgörs av lamellhus 
i tre våningar. Husen i norr är uppförda i rött tegel 
med utkragande balkonger i vit plåt och glas, medan 
husen i nordost är uppförda i ljust tegel med inbyggda 
balkonger.

Sydost om vårdcentralen byggs ett nytt punkthus i 
åtta våningar (kv. Pannan).

VÅXNÄS CENTRUM
Våxnäs handelscentrum byggdes 1968 och består av 
fyra byggnader i olika storlekar och form, i antingen 
en eller två våningar. Byggnaderna är uppförda i rött 
tegel och har pulpettak eller flackt sadeltak med ett 
stort antal ventilationsskorstenar. Runt taken löper en 
kant av mörk plåt. Utrymmet mellan byggnaderna ut-
gör själva shoppingstråket. Där är byggnadernas fram-
sidor/öppna sidor vända mot varandra vilket skapar 
en stadsmässig upplevelse. Affärsfasaderna är glasade 
med dörr- och fönsteromfattningar av brun plåt. Över 
gångstråket är den ena byggnadens tak utdraget som 
väderskydd och närmar sig motstående byggnaderna 
skärmtak. En byggnad ligger söder om de andra och 
avslutar centrumbildningen i den riktningen. Den 
östra byggnaden har en veckad fasad åt sydost.

Ett tydligt karaktärsdrag hos Våxnäs affärscentrum är 
att den på grund av sitt inverterade butiksstråk har 
många baksidor och inte riktigt någon tydlig framsida 
när man möter centrumet. Det är något att fundera 
vidare på hur man kan förstärka karaktären och för-
bättra miljön inne på affärsgatan och samtidigt skapa 
en tydligare utsida med tydligare entréer. Det är idag 
en sliten miljö som ändå är levande och befolkad med 

Bostadshus norr om parken.

Bostadshus norr om parken.
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många arbetsplatser och boende i närområdet som 
handlar och utför ärenden.

VÅRDCENTRAL
Vårdcentral finns norr om Våxnäs handelscentrum. 
Byggnaden är till viss del uppförd i två våningar med 
brutet pulpettak och till viss del i en våning med 
sadeltak. Mitt på byggnaden finns en utbyggnad mot 
öster. Fasaden utgörs av rött tegel och vit veckad plåt. 
Fönstersättningen varierar över byggnaden.

GYMNASTIKSAL
Norr om Våxnäs vårdcentral, på fastigheten Kar-
men 4, ligger en gymnastikhall som bland annat en 
karateklubb använder idag. Byggnaden är uppförd 
1963 som gymnastiksal och är typisk för 1960-ta-
lets arkitektur och framförallt mycket typisk för de 
gymnastiksalar som byggdes vid den tiden. Karaktärs-
dragen är rött tegel, pulpettak och fönster och dör-
rar är få och enkelt utformade. Den har dock ingen 
större arkitektonisk kvalitet i utformningen och ligger 
ensam till synes utan koppling eller sammanhang, och 
bedöms således inte ha något högre kulturhistoriskt 
värde.

FREDRICELUNDSSKOLAN
Planområdet omfattar Fredricelundsskolan som utgör 
låg- och mellanstadieskola. Idag finns omkring 220 
elever på skolan. Skolan utgörs av fyra enplansbygg-
nader, som tillsammans med Tallåsens förskola i väster 
skapar en sluten skolgård i den västra delen av plan-
området.

Byggnadernas kondition är ifrågasatt. Ytskikt och 
stomkomplettering uppvisar stort slitage, tillgänglig-
heten är bristfällig,  fukt- och luktproblem, ventila-
tionsproblem, lokalerna har arbetsmiljöbrister m.m. 
Både personal och elever upplever hälsoproblem vilket 
framförallt är påtagligt i den norra byggnaden, som 
innehåller gymnastiksal, som har visat sig blivit fukt- 
och mögelangripen. 

Fredicelundsskolan uppfördes 1962 och skolan består 
av fyra byggnadskroppar som har olika funktion; 
låg- respektive mellanstadiepaviljong, slöjdsalar samt 
matsal och gymnastiksal.

Alla fyra byggnader har en våning men vissa har käl-
lare och gymnastiksalen har högre takhöjd. Skydds-
rum finns under de två nordligaste skolbyggnadskrop-
parna. Byggnadernas fasad är av rött, svagt mönstrat 

Vårdcentralen Växterstrand.

Del av Fredricelundsskolan.
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tegel som tros vara tillverkat på Alsters tegelbruk. En 
del fasadpartier, främst kring fönster, är i grönmålad 
panel- omväxlande liggande och stående. Skolans tak 
är täckt med svart papp, flacka sadeltak eller sluttande 
pulpetttak. 

Att Fredicelundsskolan genomgående har en vånings 
samt har en variation i fasaden gör den mänsklig 
i skalan och bidrar till en levande och småskalig 
miljö. De fyra byggnaderna omsluter skolgården som 
därmed blir ett tryggt och överblickbart rum, med 
varierad terräng och lekmöjligheter.

Viktiga karaktärsdrag
• Byggnadernas låga skala. 

• Att byggnaderna omsluter en skyddad gård.

• Variationen i fasaderna med indragningar vid  
 entréer och andra partier som sticker ut. 

• Det speciella röda teglet och träpanelen i   
 växelverkan.

Kulturhistorisk värdering
• Fredicelundsskolan är i sin arkitektur en tids 
 typisk skola som visar på den offentliga   
 sektorns stora utbyggnad under åren kring  
 1960-talet. Den byggdes 1962, samma år som  
 grundskolan infördes och det är därför troligt  
 att det är en av de allra första grundskolorna  
 som byggs i landet. Fredicelundsskolan har  
 därför ett samhällshistoriskt värde. 

• Fredicelundsskolan är ritad av arkitekten Erik  
 Örnebring som ritade många byggnader i   

 Karlstad under 1960-talet, bland annat många  
 av de villor som ligger sydväst om skolan, i  
 Hagalund. Det ger en intressant lokal  
 arkitekturhistoria.

• En konkretisering av det kulturhistoriska   
 värdet är hur den är utformad som fyra   
 fristående byggnader placerade runt en gård.  
 Det röda teglet och variationen i fasaden både  
 när det gäller material och indrag samt  
 utstickande delar är viktiga karaktärsdrag. Alla  
 fyra byggnader är lika betydelsefulla.

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET
Tillgängligheten i området bedöms som god. Om-
rådet omfattar ett väl utbyggt hårdgjort gång- och 
cykelvägnät som möjliggör för angöring till de flesta 
verksamheter som finns i området. Terrängen i den 
nordvästra delen av området, runt Tallåsberget och 
Himlabacken, upplevs som mer svårtillgänglig med 
hänsyn till rådande höjdskillnader.

Parkområdet omfattar stora öppna grönytor och i 
huvudsak trädplantering, och de många gång- och 
cykelvägarna inom området är belysta. Platser som 
kan uppfattas som mörka och otrygga har på så vis 
begränsats. Lokalt kan det finnas platser som t.ex. 
omsluts av buskage eller utgör ”baksida” som kvälls-
tid blir mörka och odefinierade ytor som kan skapa 
känsla av olust och oro. 

Stråket i handelsområdet kan efter att butikerna har 
stängt för kvällen uppfattas som ödsligt och otryggt 
då ingen insyn finns från bostadsområdena runtom-
kring.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

•	 Ny bebyggelse längs Hagalundsvägen ska placeras så att det ger definition åt gatu-
och parkrummet

•	 Ny bebyggelse ska bidra till en sammanhållen struktur och placeras och utformas 
med omsorg till befintlig bebyggelse

•	 Vid planering av nya bostadsområden bör möjlighet till åtgärder för att minska par-
keringsbehovet (i förhållande till gällande p-norm) samt samnyttjande ses över 

•	 Vid planering av ny bebyggelse ska gröna stråk och kopplingar i området beaktas
•	 Rivning av Fredricelundsskolan (bl.a. med hänsyn till dess skick) för att ersättas med 

ny skolbyggnad
•	 I möjligaste mån undvika att ny skolbyggnad utgör en stor barriär och delar parken
•	 Allmänna platser och torg bör göras tillgängliga för alla 
•	 Ett hus med högre antal våningar (tio) kan uppföras vid torget för att bidra till att 

fastställa torgrummet och vid infarten till Våxnäs centrum för att markera dess entré
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GATOR OCH TRAFIK
Våxnäs centrum har väl utbyggd trafikstruktur och man kan ana spår efter ett 
planideal där bilen stod i centrum.

BILTRAFIK
Våxnäs centrum trafikeras från Hagalundsvägen i sö-
der, via Petersbergsgatan som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning i den östra delen av planområdet. Cirkula-
tionsplats där dessa gator möts finns strax sydost om 
Våxnäs handelscentrum.

Högsta tillåtna hastighet på Hagalundsvägen samt 
Petersbergsgatan är 50km/h.  Årsmedelsdygnstrafik 
(ÅDT) var för Hagalundsvägen/Petersbergsgatan 
5800 fordon år 2013 och för Petersbergsgatan 1800 

fordon 2014.

Farthinder finns på Petersbergsgatan i form av av-
smalnad körbana vid busshållsplatserna intill Våxnäs 
handelscentrum. Övergångsställe på Petersbergsgatan 
finns i höjd med parkeringen vid vårdcentralen.

I öst-västlig riktning en bit söderut löper E18 med 
mot strax sydost om programområdet.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete

•	 Skapa trygga och tillgängliga gång- och cykelstråk
•	 GC-väg bör inte passera parklekområdet, led om befintlig norrgående GC
•	 Prioritera cykelparkeringar för att uppmuntra till hållbart resande
•	 Möjliggör för bussgata/ BRT-stråk genom området
•	 Möjlighet till samnyttjande ska utredas vid planering av parkeringsplatser
•	 Gällande parkeringsnorm ska tillämpas vid ändrad markanvändning inom planom-

rådet

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Våxnäs centrum har ett väl utbyggt gång- och cy-
kelnät och det upplevs enkelt att orientera sig. Ge-
nom Fredricelundsparken löper ett nät av gång- och 
cykelvägar som ansluter målpunkter i området såsom 
handelsområdet, skola och förskola samt bostadsom-
råden.

Möjlighet att korsa parklek- området via cykel finns 
och detta upplevs stå i konflikt med lekmöjligheterna 
som parkområdet uppmuntrar till. Behov finns att se 
över annan sträckning av cykelvägen för att undvika 
konfliktsituationer mellan lekande barn och cykeltra-
fikanter.

Från Våxnäs centrum finns koppling söderut genom 
tunnel under Hagalundsvägen vidare mot Gruv-
lyckan. Även norrut, genom bostadsområdet, finns 
koppling till I2- skogen, samt österut mot Industri-
området.

KOLLEKTIVTRAFIK
Området har goda kollektivtrafikförbindelser. Buss-
linje 6 och 4 trafikerar området via Mejerigatan-
Hagalundsvägen- Petersbergsgatan- Karmgatan. Längs 
Hagalundsvägen går även linjebuss 1 och 5.

Bussgata finns i höjd med den gamla gymnastiksalen 
som skapar bussförbindeler mellan Norra Våxnäs och 
Våxnäs centrum. Behov finns för fortsatt trafikering 
av denna och att eventuellt utveckla Karlstads BRT 
(Bus Rapid Transit)- stråk genom området.

Området har gott om busshållplatser (se strukturkar-
ta), exempelvis vid vårdcentralen, vid handelsområdet 
och längs Hagalundsvägen. 

PARKERING
Större parkeringsytor finns i anslutning till han-
delsområdet och vårdcentralen (se strukturkarta). 
Sammantaget finns här ca 200 p-platser för allmän 
parkering. Enligt rådande parkeringsnorm tillgodoses 
parkeringsbehovet för handel på dessa ytor samman-
tagna. Parkeringsytan söder om Våxnäs handelscen-
trum omfattar ca 65 platser. Drygt 15-20 platser för 
personalparkering finns västerut, mot parken. Parke-
ringen direkt norr om Våxnäs handelscentrum rym-
mer ca 55 platser. 

Parkeringen på fastigheten Karmen 4 (öster om vård-
centralen) omfattar drygt 40 platser.

Norr om vårdcentralen finns parkeringsyta som rym-
mer omkring 30 platser. Personalparkering till vård-
centralen har anordnats i anslutning till familjecentra-
lens entré och omfattar fyra platser.

Parkering för Fredricelundsskolan och förskolan 
Tallåsen finns längs norra delen av Tallåsvägen, ca 40 
p-platser finns sammantaget här och omfattar både 
platser för hämtning/lämning samt personalparkering.

Cykelparkering finns i direkt anslutning till områdets 
olika verksamheter samt vid busshållplatser.
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TRAFIKBULLER
Fredricelundsparken upplever idag problem med bul-
lerstörningar från i huvudsak Hagalundsvägen, vilket 
kan vara en anledning till att människor inte vistas i 
parken i någon större utsträckning. En parkmiljö ska 
vara rogivande och rekreativ och höga ljudnivåer är 
inte förenligt med de egenskaperna.

Vid en framtida exploatering av området kan en stra-
tegisk placering av bebyggelse längs Hagalundsvägen, 
som skapar en tätare struktur, kunna bidra till att ge 
en bättre ljudmiljö i parken.

RIKTVÄRDEN
En ny förordning  (SFS 2015:2016) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader trädde i kraft den 1 juni 2015 
med syfte att underlätta för byggande av små lägen-
heter. För en bostad om högst 35 m2 gäller (enligt 
3§) att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. För övrig be-
byggelse anges att buller från vägar inte bör övreskrida 
55 dBA ekvivalent nivå vid bostadsbyggnadens fasad, 
samt att buller från vägar inte bör övreskrida 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om sådan kan anordnas i anslutning 
till byggnaden. 

Om nivåerna enligt ovan ändå överskrids bör (enligt 
4§) minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå  och 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
Denna begränsning av ljudnivå gäller mellan kl. 

22.00- 06.00. Med bostadsrum avses vardagsrum och 
sovrum.

FÖRORENAD MARK
Inom område för Våxnäs centrum har det legat en 
kemtvätt som hanterat lösningsmedel. Platsen för 
detta har inventerats av Länsstyrelsen och ligger preli-
minärt som riksklass 3- måttlig risk.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Del av parkområdet utgör anläggning för dagvatten-
fördröjning. Vid skyfall och översvämning blir denna 
funktion extra viktig då stor del av västra Karlstad 
leder sitt dagvatten hit. Även gångtunneln under 
Hagalundsvägen utgör lågpunkt och riskerar att över-
svämmas vid höga dagvattenflöden. 

Fastigheten Ribban 1, Våxnäs centrum, har problem 
med översvämning idag.

I övrigt är området inte närbeläget något översväm-
mande vattendrag.

FARLIGT GODS
E18 som löper ca 150 m söder om planområdet i öst- 
västlig riktning utgör rekommenderad primär farligt 
godsled. Avståndet och höjdskillnaderna till planom-
rådet gör att detta inte bedöms påverka förutsättning-
arna för planen.

STÖRNINGAR OCH RISKER
För att säkerställa att området är lämpligt för föreslagen markanvändning be-
höver risker och störningar identifieras och hanteras i fortsatt planering.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

•	 Bullerdämpande åtgärder för Fredricelundsparken bör övervägas
•	 Bullerutredningar bör genomföras inom ramen för upprättande av nya detaljplaner 

längs Hagalundsvägen
•	 Vid ny bebyggelse längs Hagalundsvägen bör placering av husen ske så att de kan 

fungera bullerdämpande för parkmiljön 
•	 Frågan om förorening vid gamla kemtvätten hanteras vidare i detaljplan
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. 

SPILL- OCH DRICKSVATTEN
Vatten- och spillvattenledning finns utbyggt i området 
och kapacitet finns för ytterligare anslutningar.

Huvudvattenledning från Sörmon löper i öst- västlig 
riktning, centralt genom området. I detta stråk ligger 
två ledningar om 1000 mm vardera. Dessa ledningar 
behöver ligga kvar i befintligt läge. Med hänsyn till 
erosionsrisken vid ett eventuellt ledningsbrott bör 
mellan 7- 15 meters skyddsavstånd säkerställas.

Spillvattenledning löper parallellt med denna för att i 
höjd med Kulananläggningen dra mot nordost. 

Vattenledning med en dimension om 300 mm finns 
även som sträcker sig över den södra delen av planom-
rådet, från rondellen i sydost till Fredricelundsskolan 
i nordväst. Denna behöver hanteras i fortsatt plan-
arbete. Kortare vattenledning finns framdragen till 
parklekområdet.

Fredricelundsskolan ansluts till spillnätet norrifrån 
och ledningen löper genom parklekområdet.

I övrigt ligger vatten- och spillledningarna i huvudsak 
i gata eller gång- och cykelväg.

Prioriterad brandpost finns i den västra delen av om-
rådet där skolgården angränsar till Hagalundsvägen.

Område för grundvattenskydd angränsar planområ-
det.

DAGVATTEN
När stora nederbördsmängder faller under kort tid  
orsakar den stora mängder ytvatten översvämning. 
Med rådande klimatförändringar uppskattas förekom-
sten av extrem nederbörd komma att öka. 

Det kommunala dagvattennätet är väl utbyggt inom 
området. Inom parkområdets sydöstra del (mot 
handelsområdet) finns en dagvattenfördröjningsan-
läggning. Här finns även en branddamm. Till anlägg-
ningen i Fredricelundsparken kommer dagvatten från 
Hagalund och Gustavsberg, en yta på totalt 116 ha. 
Inlopp till fördröjningsanläggningen sker från sydväst 
och nordväst. Vatten fylls i dammen när dagvatten-
ledningarna går fulla och när regnet upphör rinner 

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
Våxnäs centrum har väl utbyggda system för tekniskt försörjning. Möjlighet 
finns att tillgodose en ny exploatering av området.  

Dagvattenfördröjning i parkområdet.

Återvinningsstation i anslutning till parkering för Våxnäs 
centrum.
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regnvattnet tillbaka in i ledningen. Detta hanteras 
via kommunicerande kärl. Vattnet leds sedan vidare 
nordost, förbi Våxnäs centrum, mot låglandet. I 
dammens botten ligger dräneringsledningar som är 
kopplade till dagvattenledningen, vilket gör att dam-
mens botten snabbt torkar upp och går att använda 
för parkfunktion. Systemet är effektivt och löses med 
självfall, utan ska anläggningar som kräver el med en-
kel drift och underhåll. Avvattningsföretag för marka-
vattning omfattar större delen av planområdet. Denna 
funktionen är viktig då den tar emot dagvatten från 
stora delar av västra Karlstad vid höga flöden.

Dagens magasin är ett öppet magasin som utformats 
som svacka och en naturlig grön del av parkområdet. 

WSP har gjort beräkningar på framtida behov av ma-
gasinsvolymer i området. Resultatet visar en uppskatt-
ning om att en magasinsvolym på mellan 10 000-15 
000 kubikmeter kommer att krävas vid Fredricelund-
sparken. (Ledningsnätet nedströms bör inte belastas 
mer.) Idag rymmer fördröjningsmagasinet ca 2000 
kubimeter vatten. Om befintligt magasin ska ersättas 
av ett större magasin med 0,5-0,7 meters djup kom-
mer en yta på ca 20 000 kvadratmeter att behöva tas 
i anspråk. Detta motsvarar i grova drag hela parkytan 
öster om Hagalundsvägen.

WSP beskriver vidare hur ett alternativ till öppet 
magasin är att anlägga ett rörmagasin under mark, 
vilket består av parallellt liggande rör om 2000 mm. 
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Rekommendationer för fortsatt planarbete
•	 Anläggning för dagvattenfördröjning och behov att omhänderta större volymer ska 

beaktas
•	 Se över möjlighet till kombination av magasin och öppen dagvattenfördröjning
•	 I gestaltning av park bör fördröjningsanläggningen beaktas och utformas som ett 

positivt inslag i parkmiljön
•	 I fortsatt planarbete ska höjdsättning av området beaktas, bl.a. med hänsyn till av-

ledning av dagvatten till strategiska lågpunkter
•	 Flytt av vattenledning i sydvästra delen av parken för att möjliggöra exploatering
•	 Flytta delar av ÅVS
•	 Se över möjlighet att anordna kvartersnära kretsloppspark

För att klara de nya dimensioneringsanvisningarna 
krävs ca 20 rader om vardera 100 m långa rör, vilket 
kräver ca 10 000 kvadratmeter i yta. Förslaget innebär 
att dagvattnet behöver pumpas från magasinet och 
vidare i ledningsnätet. Detta förslag har i grova drag 
uppskattas till att vara dubbelt så kostnadskrävande 
som ovanstående öppna magasin.

Ett tredje alternativ som nämns är att anordna ett 
betongmagasin under mark. Detta skulle ta ca 7000 
kvadratmeter i anspråk och kommer att kräva pump-
ning av dagvattnet vidare i ledningsnätet. Detta 
förslag uppskattas vara drygt dubbelt så kostnadskrä-
vande som alternativ två.

Ett markförlagt magasin ska vara åtkomligt för driftåt-
gärder.

Frågan kring dagvattenfördröjning är viktig och bör 
beaktas i fortsatt planarbete.

 

VÄRME
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Inom planom-
rådet löper fjärrvärmenätet parallellt med Våxnäs 
centrum, på den västra sidan av byggnaderna, där 
Våxnäs centrum ansluts, för att norr om byggnaderna 
ta av österut, vidare i Petersbergsgatan, därefter drar 
nätet norrut för att ansluta vårdcentralen och gymnas-
tiksalen (Karateklubbens lokaler), flerbostadsområdet 
i norr och Tallåsens förskola. 

EL
Planområdet ligger inom Karlstads El- och stadsnät 
ABs koncessionsområde.

AVFALL
I anslutning till Våxnäs centrum har FTI en stor och 
välbesökt  återvinningsstation. Denna omfattar åter-
vinning för glas, kartong, papper, kläder etc.

IT
Karlstad stadsnät finns utbyggt till och inom planom-
rådet.

LUFTKVALITET
Regeringen har utfärdat luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft. Kommunerna ansvarar  för att kontrol-
lera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.

Karlstad kommun mäter regelbundet  luften i centrala 
Karlstad (där förutsättningarna för emissioner är som 
värst) och enligt senaste mätningen från 2013 klaras 
MKN för luft i Karlstad.

VATTENKVALITET
Planområdet ingår i delavrinningsområde för västra 
älvgrenen och Skoghallsådran (Klarälven). 

Statusklassning för MKN för denna del av Klarälven 
bedöms som måttlig ekologisk status och god kemisk 
status (ej kvicksilver).



VÅXNÄS CENTRUM
konsekvenser
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MILJÖKONSEKVENSER
BEDÖMNING MOT STRATEGIER
Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån de tre 
operativa strategier  som följer de sexton miljömålen. 
Mot dessa prövas planförslaget  och konsekvenserna 
beskrivs i hur strategierna gynnas eller missgynnas.

STRATEGI 1- effektivare energianvänd-
ning och transporter
Gennom att förtäta en befintlig stadsdel med bostä-
der och även i viss mån verksamheter skapas goda 
förutsättningar för hållbart resande och minskade 
motorfordonstransporter. Detta genom befintlig 
kollektivtrafik och attraktiva gång- och cykelvägar 
som förbinder stadsdelen med övriga Karlstad, dels 
genom  att underlaget för kollektivtrafik ökar då 
planen möjliggöra för fler människor att bosätta sig i 
området. Infrastruktur finns utbyggt däribland fjärr-
värme, vilket gör det resurseffektivt att komplettera 

med ny bebyggelse som kan ansluta sig till storskaliga 
uppvärmningssystem. Totalt sett bedöms strategi 1 
gynnas.

STRATEGI 2- giftfria och resurssnåla 
kretslopp
Planförslaget ger mer hårdgjorda ytor, vilket påverkar 
behovet av dagvattenhantering då detta skapar större 
flöden i området. Inom området finns det kommu-
nala VSD-nätet utbyggt och kapacitet finns i dricks-
vatten och spillvattenhanteringen. Gällande dag-
vattenhantering finns en stor fördröjningsanläggning 
i området, men denna behöver kompletteras med 
fördörjning på respektive tomt för att klara framtida 
regnmängder och de flöden som följer med nya hård-
gjorda ytor. Det är viktigt att se över möjligheterna 
till lokal infiltration för att fortsatt gynna strategi 2.

BEHOVSBEDÖMNING
Enligt preliminär behovsbedömning medför ett genomförande av planprogrammet inte betydande miljöpåver-
kan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning  (MKB)  enligt 
4 kap. 34§ PBL erfordras ej. I respektive detaljplan som följer programarbetet krävs en ny behovsbedömning.

SAMLAD BEDÖMNING
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap. miljökvalitetsnormerna 
enligt 5 kap.  och skydd av naturen enligt 7 kap. i miljöbalken. 

Planområdet berörs inte av  strandskydd från närliggande sjöar eller vattendrag.

KONSEKVENSER AV PLANEN
VÄRDEROS ÖVER VÅXNÄS CENTRUM
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STRATEGI 3- hushållning med mark, vat-
ten och bebyggd miljö
En förtätning av staden är ett resurseffektivt sätt 
att bygga nytt och bidrar till en långsiktigt hållbar 
utveckling. Utbyggnaden innebär dock att grönom-
råden tas i anspråk för bebyggelse. Detta gör sig bl.a. 
gällande i att den tydliga nord-sydliga koppling som 
finns i idag försvinner till förmån för ny skolbyggnad.  
Planförslaget innebär att del av eller hela det kultur-
historiska värdet i Fredricelundsskolan går förlorat vid 
en rivning av byggnaderna. Dock har dessa påvisat 
vissa brister i inomhusmiljöerna idag med hänsyn till 
fukt- och mögelskador, som tillsammans med värdet 
av en mer modern och mer ändamålsenlig skolbygg-
nad bedöms ge en bättre skolmiljö för skolbarnen att 
vistas i.

Tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till 
befintliga tekniska system såsom vatten- och spilled-
ningar, elnät mm vilket innebär ett mer resurseffektivt 
utnyttjande av stadens infrastruktur. 

Sammantaget bedöms således konsekvenserna av 
planprogrammet inte vara betydande avseende miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser och strategi 
3 gynnas på det hela taget. 

MILJÖKVALITETSNORMER
MKN FÖR VATTEN
Planområdet ingår i delavrinningsområde förgrening 
till Klarälven västra älvgrenen. Området fördröjer en 
stor del av västra Karlstads dagvatten som sedan leds 
vidare till recipient. Denna del av Klarälven har pre-
liminär statusklassning (2015) som måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Det senare 
med hänsyn till höga halter av kvicksilver och PBDE. 
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen 
bedöms hålla god status. Grundvattnet för Nedre 
Fryken-Klarälven bedöms ha god kvantitativ status. 
Miljöproblem förekommer i form av miljögifter och 
förändrade habitat genom miljöproblem.

Det fortsatta planarbetet bör beakta inverkan på 
vattenkvaliteten  i recipient. Planen föreskriver ett 
ansvarsfullt hanterande av dagvatten där en fördröj-
ningseffekt ska tillskapas vid nyexploatering. Inom 
planområdet finns inga enskilda avlopp eller skydds-
värda grundvattenförekomster. En preliminär bedöm-
ning är att MKN för vatten inte kommer att överskri-
das med hänsyn till planförslaget.

MKN FÖR LUFT
Regeringen har utfärdad en förordning om miljökvali-
tetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen 
(2010:477). Denna omfattar ämnena kvävedioxider/
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och 
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kad-
mium, nickel och bens(a)pyren. De flesta normerna 
är gränsvärdesnormer som ska följas, medan några 
är målsättningsnormer som ska eftersträvas och alla 
gäller för hela landet. Kommunerna ansvarar för att 
kontrollera luftkvaliteten för de flesta MKN, förutom 
för kväveoxider, svaveloxid och marknära ozon som 
Naturvårdsverket ansvarar för. 

Trafikverket har tagit fram en utredning, Luftkvalite-
ten i Sverige år 2020. Uppföljning av miljökvalitets-
målet Frisk luft för trafikmiljöer i svenska tätorter, 
SMHI, meteorologi nr 150, 2012. Inom ramen för 
denna har luftkvaliteten i 48 olika vägtrafikmiljöer 
i olika delar av landet analyserats för åren 2008 och 
2020 med hjälp av SIMAIR. Av de 48 miljöerna 
återfinns Hamngatan och Östra Torggatan i Karlstad. 
Följande ämnen har studerats: NOx NMVOC CO 
PM10 SOx. Av platserna i Karlstad visar rapporten 
att det inte finns någon risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för luft i en framskrivning till 
2020. Båda angivna mätplatser har högre ÅDT och 
mer stadsmässig bebyggelse som sluter gaturummet 
och ger sämre förutsättningar för luften att utblandas 
än programområdet i Våxnäs c. Med hänsyn till detta 
lyder en preliminär bedömning att planförslaget inte 
kommer att påverka luftkvaliteten så att MKN för luft 
överskrids.

Planförslaget innebär att bebyggelse placeras för att 
skapa en tätare stadsstruktur. Med hänsyn till ny 
förelagen bebyggelses närhet till Hagalundsvägen och 
E18, samt att ny planerad bebyggelse på vissa platser 
avses placeras för att skapa tätare struktur och en ökad 
rumslighet, kan det i detaljplan bli aktuellt att se över 
luftomsättningen och spridning i aktuellt fall. 

MKN FÖR OMGIVNINGSBULLER
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller omfat-
tar alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga 
hamnar och vissa utpekade industrigrenar i de största 
kommunerna i landet (mer än 100 000 invånare). 
Även mindre kommuner omfattas av bullernormen i 
de områden som störs av buller från större vägar (över 
3 miljoner fordon/år), större järnvägar (30 000 tåg/år) 
samt större civila flygplatser. I dessa fall är det Tra-
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Ett genomförande av planförslaget medför investe-
ringar i skolbyggnad, GC/gator, parkmiljö och åtgärder 
i tekniska system, såsom anläggning för dagvatten-
fördörjning och flytt av stora ledningar. Det ger även 
exploateringsinkomster till kommunen och genom att 
nyttja stor del av den befintliga infrastrukturen kan 
kostnaderna för exploateringen hållas nere. Utveck-
lingen av området bidrar till att nå visionen om Livs-
kvalitet  Karlstad 100 000 (att nå 100 000 invånare i 
Karlstad) genom att kunna erbjuda tilltalande boen-
demiljöer och på så vis konkurrera om invånare som 
genererar ökade skatteintäkter.

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget möjliggör för ett betydande tillskott av 
bostäder samt ytor för skolverksamhet inom stadsde-
len Våxnäs. Därutöver möjliggörs för utveckling av ett 
förbättrat parkområde, med tydligare kopplingar och 
ett grönt torg som sammanbinder området. Det po-
puära parklekområdet i norr föreslås utvecklas vilket 
bidrar till bättre förutsättningar för lek och rörelse. 
Syftet är att områdets olika funktioner ska kunna 
mötas och samnyttjande av ytor ska kunna ske såsom 
att skolgården kan användas av ex. föreningar efter 
skoltid, vilket kan bidra till en ökad mångfald och 
även bättre folkhälsa.

Strategisk placering av bostäder och GC-stråk kan 
möjliggöra för att bygga bort känslan av baksidan som 
bl.a. förekommer väster om Våxnäs handelscentrum 

(mot parkområdet) och den otrygghet som före-
kommer på vissa håll. Medveten utformning kring 
parkmiljöerna kan ytterligare bidra till att skapa ett 
tryggare område. Sammantaget medför en utveck-
ling i enlighet med planförslaget att stråk, bebyggelse 
och vegetation utformas med omsorg och skapar en 
attraktiv, levande miljö som bidar till ökad trygghet i 
området. 

Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en bättre 
boendemiljö.

EKONOMISKA KONSEKVENSER

fikverket som har ansvaret att var femte år kartlägga 
bullersituationen.

Enligt uppgifter om trafikmängder för gatorna inom 
planområdet kommer dessa inte upp i motsvarande 
trafikmängder som nämns ovan och ingen risk för att 
omfattas av MKN för buller bedöms heller föreligga 
vid en ökad exploatering med tillika ökad trafikbe-
lastning. Dock är parkmiljön vid Hagalundsvägen 
bullerutsatt och bullerberäkningar krävs i kommande 
detaljplaner för att avgöra utformning och placering 
av nya byggnader och utemiljöer. Från och med 1 
juni 2015 gäller en ny förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader som behöver tas hänsyn till vid 
kommande detaljplanering. Programmet föreslår en 
medveten placering av ny bebyggelse för att skapa 
bättre ljudmiljöer i parkområdet och nya gårdsmiljöer 
och kan därför sägas verka i riktning för att uppfylla 
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö.


