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Översiktsplan, fördjupning för Molkoms samhälle 
 

 
 
Inledning 
Molkom är en av Karlstad kommuns små samhällen med ca 2000 invånare. Mol-
kom har bra boendemiljöer och ett väl fungerande näringsliv. I Molkom finns också 
god kommunal service i form av skolor och barnomsorg. Den goda servicenivån, 
det vackra läget vid Molkomsjön och läget, ca tre mil från regionens centrum, Karl-
stad med universitet, ger Molkom en god framtid som bostadsort.  
 

Syfte 
Syftet med denna översiktsplan, fördjupning för Molkom, är att analysera Molkom 
ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ge förslag till förändringar. 

 

Vision 
Molkom skall fortsatt ha en stabil befolkningsutveckling med en bibehållen god 
service. Molkoms attraktivitet skall förstärkas genom förbättrade kommunikationer, 
en omsorgsfull utformning av samhället, samt kompletterande bostadsbebyggelse i 
attraktivt läge vid vattnet. 
 
Förbättrade kommunikationer innebär goda telekommunikationer, vilket möjliggör 
distansarbete, täta och snabba kommunikationer med tåg, buss eller bil. 
 
Genom en upprustning av ett antal startegiska platser kan Molkoms utseende av-
sevärt förbättras och därmed skapas en positiv atmosfär vilket bidrar till en förbät-
taerad attraktivitet. 
 
Nya bostadslägen skall sökas i attraktiva lägen i anslutning till vattnet både i Mol-
kom och i Molkoms omland.  
 
Befintliga verksamhetsområden skall ges förutsättningar att utvecklas och ger plats 
för expansion av befintliga företag och ett ökat nyföretagande. 

 

Arbetsmetod 
Arbete bedrivs mycket öppet med stora möjligheter till påverkan för de som bor i 
Molkom. Hittills har det getts möjlighet att lämna synpunkter och idéer på ett antal 
skisser som varit utställda i kommunhuset i Molkom. Ett antal offentliga möten har 
också hållits i Molkom då ortens framtid har diskuterats. Arbetets lokala förankring 
sker till stor del med hjälp av näringslivsutvecklare Siv Jansson, som är kommu-
nens representant i Molkom. Det fortsatta arbetet kommer att bygga vidare på 
samma metod där kommunikation med boende i Molkom kommer att hållas under 
planprocessens alla skeden. 
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Molkom runt 1870. samhället är koncentrerat kring Nyeds kyrka. Järnvägen har dragits utanför samhäl-
let, en faktor som kom att påverka Molkom i stor utsträckning. Idag ligger samhället i anslutning till 
järnvägsstattionen istället för vid kyrkan. 

 

 

Statistik om Molkom 
 
Befolkningsstatistik 
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Molkom har 1941 invånare, medelålder är 43 år vilket är något över genomsnitt i 
kommunen. Befolkningsutvecklingen är relativt stabil, men med en viss nedgång av 
antalet invånare. Historiskt sett har Molkom haft ca 1000 invånare. En relativt kraf-
tig uppgång skedde under 70-talet. Detta hänger ihop med en omfattande utbygg-
nad av villor i Molkom under denna period. 

Av befolkningspyramiden kan man se att Molkom har en hög andel unga och äldre. 
I åldersperioden 20-60 år finns det dock färre invånare än genomsnittet i kommu-
nen. 
 
Boende 
Bostäder i Molkom fördelas enligt följande; 924 lägenheter varav allmännytta 7%, 
bostadsrätt 29% och egna hem 62%. Alltså en god fördelning av boendeformer. 
 
Sysselsättning 
984 personer bor och har sin sysselsättning i Molkom. 557 pendlar in till arbete i 
Molkom och 378 personer pendlar ut från Molkom.  
 
 

Stadsbild 
 
Molkom är vackert beläget i anslutning till två sjöar. Mellan sjön och samhället pas-
serar väg 63 vilket på detta sätt bildar en barriär. Mötet med Molkom sker ofta via 
denna vackert belägna vägsträcka. Passagen genom Molkom kan förbättras på ett 
antal punkter, bla genom att öppna utblickar mot vattnet och omgivningen. Detta 
bör man göra i anslutning till Nyedskyrka som i dagsläget döljs bakom uppväxt sly. 
Genom att gallra bland träden och plantera gräs på ytan skapas en vacker utblick 
från vägen mot kyrkan. Ytan skulle eventuellt också kunna användas som rastplats 
med tillfart från väg 240.  
 
Huvudentrén till Molkom sker i korsningen mellan väg 63 och Storgatan. Detta är 
ett viktigt område för att skapa ett bra intryck av Molkom. Detta område bör därför 
utformas på ett omsorgsfullt sätt. På sidan om gatan bör träd planteras för att ska-
pa en allé upp mot Molkoms centrum. Väster om Storgatan ligger busshållplatsen 
med tillhörande pendlarparkering. Denna funktion bör finnas kvar i området.  
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Resterande dela av området kan användas för en park som fyller ett antal funktio-
ner som tex Boulebanor, utjämningsmagasin för dagvatten, mm. Ett alternativ till 
detta är att utnyttja detta goda handelsläge för etablering av handel. Beroende på 
karaktär av eventuell tillkommande handel måste konsekvenserna av en sådan 
etablering analyseras ingående. Risken för utslagning av annan handel i Molkom är 
uppenbar. Oavsett användning kommer höga gestaltningskrav ställas på läget. 
 
Centrum i Molkom är i anslutning till Konsum – här bör ett torg anläggas, en central 
mötesplats i samhället. 
 
Järnvägsområdet i Molkom har nyligen förändrats, bla har ett antal spår rivits upp 
och huvudspåret rutats upp. I samband med dessa förändringar kommer bangår-
den att stängslas in och en ny passage över spårområdet anläggas. Miljön i anslut-
ning till spårområdet berör ses över. Det före detta bangårdsområdet bör städas 
upp och planteras med gräs. I anslutning till stationsgatan bör träd planteras för att 
förbättra gatumiljöns utseende.  
 

 
Förändringsområden för att förbättra stadsbilden i Molkom. 
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Illustartion av Molkoms entré mot väg 63. Trädplanteringar bidrar till att skapa en välkomnande netré. I 
området placeras också en ny byggnad för handel. 
 

 
Vid korsningen mellan väg 63 och väg 240 i anslutning till Borssjön kan en rastplats placeras med 
utblick mot vattnet och kyrkan. Området behöver öppnas upp för att skapa en intressant utblick för de 
som färdas på väg 63. 
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I anslutning till Konsum, som är samhällets centrum, anläggs ett torg i anslutning till entrén och Stat-
tionsgatan. 

 
Boende 
Molkom har idag en välbalanserad lägenhetsfördelning, där huvuddelen av lägen-
heterna finns i egna hem. I dagsläget finns ett antal kommunala villatomter klara för 
försäljning. Det finns i dagsläget ingen efterfrågan på ny bostadsbebyggelse i Mol-
kom. 

 
Tänkbara områden för bostadsbyggande i Molkom. 
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Framtida bostadsbyggande 
1 För framtida behov kan en mindre utbyggnad ske söder om Backvägen. Ut-

byggnaden kräver planändring. 

 

2 Väster om Backavägen finns ett större område planlagd för villabebyggelse, 
om stor efterfrågan skulle uppstå kan detta område byggas ut. 

 

3 I Molkoms samhälle finns mycket få bostadslägen i direkt anslutning till vatten. 
Det bör utredas om det är möjligt att omvandla del av området vid Molkoms 
bruk till bostadsområde. I anslutning till Molkomssjön skulle man på båda sidor 
om vattnet kunna bygga upp en småskalig boendemiljö i direkt anslutning till 
vatten och till miljön vid Nyeds kyrka. Områdets förutsättningar bör utredas yt-
terligare. Frågor som bör studeras är ev förekomst av markföroreningar, när-
het till reningsverk, bullerstörningar från omgivande vägar och gång- och cy-
kelkopplingen till Molkoms samhälle. 

 

 

Näringsliv och service 
 
I Molkom finns ett relativt stort antal företag. Det finns gott om arbetsplatser i Mol-
kom vilket också syns på inpendlingen som är större än utpendlingen. 
 
I Molkom finns tre större verksamhetsområden, som alla rymmer fortsatt expan-
sion. I anslutning till Upperuds industriområde finns störst utrymme för nyetablering, 
här finns bla planlagd kommunalt ägd industrimark. Det finns alltså inget behov av 
att reservera ytterligare mark för verksamhetsområden i Molkom. 

 
Större verksamhetsområden 

 
1. Upperuds industriområde som har en blandad karaktär med stora enkla bygg-

nader i plåt. I gällande planer finns det ytterligare byggrätt för industriändamål. 
 

2. Nords mekaniska som ligger norr om järnvägen. Möjlighet finns att i framtiden 
ansluta industriområdet till järnvägen. Nyligen har en ny tillfart anlagts från ös-
ter. 
 

3. Inom fd Molkomsbruk finns ett antal verksamheter av småindustrikaraktär. I 
detta området finns också försäljning av trädgårdsprodukter. 
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Handel 
I Molkom finns två livsmedelsbutiker, ett antal restauranger samt övrig detaljhandel 
som tex frisör, färgaffär, klädaffär, mm. Bensinstationerna fungerar också som 
närbutiker med generösa öppentider. 
 
Skola och barnomsorg 
I Molkom finns väl utbyggd skola och barnomsorg. I Molkom finns grundskola mel-
lan åk 1 – 9. I Molkom finns också folkhögskola i landstingets regi.  
 
Vård och omsorg 
Vårdcentral, äldreboende och apotek finns i Molkom 
 
 

Kulturmiljövård 
 
Miljön kring Nyeds kyrka är av kulturhistorisk värde och bör skyddas genom områ-
desbestämmelser. I Molkoms samhälle finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som utpekats i kulturhistoriks bebyggelseinventering. Flera av dessa 
byggnader ger samhället karaktär och skall därför bevars. 

 
 
 

Parker, natur och fritid 
 
Molkom är till stora delar ett grönt samhälle med närhet till naturen. Inom bebyggel-
sestrukturen finns mer sammanhängande grönområden i längs sluttningen upp mot 
folkhögskolan och i anslutning till Molkomsjöns stränder. I anslutning till Västby 
finns ett sammanhängande grönstråk från skogen ner mot sjön. Utanför bebyggel-
sen är det främst skogen norr om Backavägen som är av stor betydelse som när-
strövområde.  
 
Sjöarna söder om samhället är en storkvalitet för de boende i Molkom. Vid Mol-
komssjön finns badplats och gångstråk. Ett sammanhängande promenadstråk bör 
skapas från Västby längs vattnet förbi Molkoms bruk och vidare mott Upperud, där 
stråket kopplas in mot samhället vid befintlig gångtunnel. 
 
Idrottsplatser finns i anslutning till Åsvallaskolan och vid Molkoms idrottsplats norr 
om samhället. I anslutning till den senare finns motionsslingor i skogen. Promenad 
och motionsslinga finns också på mossen öster om stationen. I dagsläget finns 
endast gymnastikhallen vid Åsvalla skola för inomhusiddrott. Hallen är trång och 
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hårt bokad, det finns därför stort behov av ny bollhall i Molkom. En eventuell ny 
bollhall placeras med fördel i anslutning till Åsvallaskolan. Där finns möjlighet till 
samnyttjande av omklädningsrum , samt en närhet även till folkhögskolan. Från 
boende i Molkom har också framförts önskemål om ett badhus.  

 
Parker, idrottsplatser och viktiga promenadstråk. 

 
 

Kommunikationer och teknisk försörjning 
 
Väg 
Genom Molkom passerar väg 63 och väg 240. Byggnadsfritt avstånd kring dessa 
vägar är 30 meter. Detta innebär att ny bebyggelse inte tillåts inom detta område. 
Väg 63 är primär transportled för farligt gods. 
 
Järnväg 
Genom Molkom passerar Bergslagsbanan. Järnvägen trafikeras främst av godståg 
upp till ca 10 tåg per dag. Sporadisk persontrafik förekommer också. Det är därför 
angeläget att befintlig plattform kan bibehållas för att möjliggöra denna trafik och 
skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av tågtrafiken. 
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Övergripande trafiknät 

 
 
Kollektivtrafik 
Molkom trafikeras av Värmlandstrafik samt av expressbussar som har en hållplats 
vid Graninge värdshus. Busslinjerna förbinder Molkom med Karlstad, Filipstad och 
Hagfors. 
 
Kommunalteknik 
I Molkom finns ett lokalt reningsverk som tar hand om spillvattnet i Molkom. Re-
ningsverket har kapacitet för att ta emot ytterligare spillvatten. Det renade vattnet 
släpps ut i Molkomssjön. 
 
Vattnet i Molkom kommer från Sandtorps vattenverk som hämtar sitt vatten från 
grundvattnet i anslutning till Brattforsheden. Vattnet leds från vattentäkten till högre-
servoar i Molkom. Det kommunala vatten nätet har också kapacitet för en utbygg-
nad.  
 
 

Miljö, hälsa och säkerhet 
 
Kartan nedan visar de miljö och riksfaktorer som kan påverka planeringen av Mol-
kom. Kommunikationslederna ger upphov till bullerstörningar och kan medför risker 
för omgivningen bla med avseende på transporter av farligt gods. 
 
De områden som markerats innehåller miljöstörande verksamheter som tex ben-
sinstationer, reningsverk och industriområden. 
 
Planförslaget medför inte sådana förändringar att gällande miljökvalitetsnormer 
kommer att överskridas. 
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Områden och transportleder som kan förorsaka störningar och risker för omgiv-
ningen. 
 
 

Riksintressen 
Väg 63 och bergslagsbanan är av riksintresse. 

 
Riksintressen som berör Molkoms samhälle 

 

Planläge 
 
Stora delar av Molkom är planlagt. Detaljplan saknas för mossen och delar av om-
rådet söder om väg 63. Inom gällande detaljplaner finns ca … planlagda villatomter. 
Det finns också planlagd mark för industriändamål tillgängligt. Behovet inom gäl-
lande planer förväntas tillgodoses inom överskådlig tid. För att genomföra intentio-
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nerna i denna fördjupning krävs detaljplaneändringar. Dessa genomförs när föränd-
ringarna blir aktuella att genomföra. 

 
Planlagda områden i Mokom 

 
Fortsatt arbete 
Förslag till åtgärder 
 
Synpunkter och förslag från allmänheten 
 
Under utställningen som har föregått detta arbete har ett stort antal synpunkter 
inkommit från allmänheten i Molkom. Nedan presenteras ett uravl av dessa syn-
punkter med en uppgift om hur många som kommit med synpunkten. Förslagen 
spänner från det övergripande ner till detaljnivå. Flera av dem ligger långt från frå-
gor som brukar behandlas i stadsplaneringssammanhang. 
 

Ämne antal 
 
Badhus 

 
39 

Idrottshus 18 
Luftgevärshall 2 
Skateboardhall 4 
Bowlinghall 6 
Ishockeyhall 3 
Lasergame 3 
Bankomat 5 
Brevlåda vid ICA 2 
Papperskorg vid postboxarna 1 
Stall/ hästuthyrning 2 
Biograf 10 
Diskotek 7 
Torg/ centrum 3 
Café/ IT-café/ Värdshus 7 
Bageri/ café 1 
Lär Molkomsborna gå på restaurang. 1 
McDonald's 11 
Danskurser/ square/ bugg/ salsa 4 
Fritidssysselsättning - ungdom 3 
Arb.förmedl.kontor 2 
Socialkontor 2 
Försäkringskassekontor 2 
Allmänna toaletter 4 
Bättre läkarstation 1 
Klädaffärer för tjejer/killar 4 
Data/ leksaksaffär 4 
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Riv Mejeriet 4 
Renovera Mejeriet 2 
Ren/ laga motionsspåret på Mossen  6 
Snygga upp i Molkom 5 
Snygga upp runt IP 2 
Snygga upp/ skylta Graningebadet  3 
Mangenbaden 4 
Sagostunder på biblioteket 3 
Pensionärer i skolan 1 
Skolkörerna till Asbacka m.fi. 2 
Frizbee - golfbana 1 
Minigolfbana 3 
Drejningskurs 1 
Cykelbana/ trottoar Stn - Calarno 4 
Belysning Krakerud - Q8 2 
Hastighetssänkning samma str. 3 
Gångtunnel under 63:an vid kyrkan 2 
Stäng gångväg förbi HSB 3-7 1 
Säkrare väg till Graningeskolan 3 
Julbelysning på gatorna 2 

 
Utöver detta har inkommit ett antal mer omfattande yttranden som bl behandlar 
trafiksituationer, anläggning av park, m.m. 
 
Sen tidigare har inkommit ett antal förslag från privatpersoner, politiska partier, 
Köpmannaföreningen och Molkoms Företagsgrupp samt det examensarbete Chris-
tian Hörgren har gjort. Alla dessa förslag har legat till grund för detta planförslag. 

 


