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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelse
Stockfallet söder om Stormyrsgatan byggdes ut
under 1970-talet med framför allt friliggande
villor och radhus. Norr om Stormyrsgatan, i
planområdets sydvästra del, finns ett tjugotal
villor byggda i början av 1980-talet (”Bråtgatorna”). Detaljplan för ytterligare 15 villor
samt område för handel och småindustri finns i
anslutning till detta område.
Edsgatans bebyggelse har successivt förändrat
karaktär från 1960-talet och framåt. Området
längs Alsterns västra strand är numera tätbebyggd med villor av varierande utseende, storlek och ålder. Den småhusbebyggelse som tidigare var en blandning av stora sommarvillor
och små sommarstugor, har inom Edsgatan
utvecklats till villakvarter med åretruntboende.
Längre norrut kantar bebyggelsen Edsgatevägen. Ett fåtal fritidshus och några obebyggda
tomter finns kvar i anslutning till den befintliga
bebyggelsen.
Inom planområdets norra och östra delar finns
flera intressanta byggnader. Några villor i trä
och Edsgatans stationshus finns kvar från förra
sekelskiftet. Vid gårdarna Gräsås, Stora Björby
och Höja finns byggnader från 1700- och
1800-talen. Dessa byggnader kommer inte att
beröras av den i planen föreslagna bebyggelseutvecklingen.
Begravningsplats
I Karlstad finns tre begravningsplatser, Gamla
och Nya (Västra och Östra) kyrkogårdarna
samt Norra kyrkogården (Ruds kyrkogård). I
grannförsamlingarna finns kyrkogårdarna vid
Alsters kyrka, Grava kyrka och Östra Fågelviks kyrka.
Behovet av ytterligare en begravningsplats i
Karlstad har påtalats sedan mitten av 1970talet. Tack vare ökad gravsättning i
minneslundar och urnlundar, samt tillgång till
mer exakta gravkartor, finns fortfarande
gravplatser kvar på Norra kyrkogården. Efter
flera utredningar om lämpliga lägen reserverades mark för en ny begravningsplats i en
fördjupad översiktsplan från 1998. Det område
som då anvisades för begravningsplats fanns i
planområdets sydöstra del. Under samrådet

kring programförslaget för framtida bebyggelse mellan Stockfallet och Edsgatan, framkom
synpunkter som föranledde att ett nytt läge för
begravningsplatsen nu prövas i och med detta
förslag till fördjupning av kommunens översiktsplan.
Pågående markanvändning
Södra delen av området är huvudsakligen bevuxet med blandskog, med inslag av öppen
jordbruksmark och myrar. Edsgatemossen och
gammal jordbruksmark skapar luckor i den för
övrigt täta skogen.
Områdets norra delar domineras av jordbruksmark som längst i norr tillhör Gräsås där det
finns en strutsfarm. Söder därom tillhör jordbruksmarken kommunen, som arrenderar ut
den huvudsakligen för spannmålsproduktion.
Södra och västra delen av planområdet är flitigt använda närströvområden där det finns
många fina stigar, promenad- och ridvägar.
Trafik och kommunikationer
Biltrafik
Riksväg 63 (Filipstadsvägen) utgör västlig
gräns för planområdet. Denna väg har
anslutning till E18 vid Bergsmotet och leder
direkt till Karlstads centrum via Örsholmsleden / Hagaleden. Årsmedelvärdet för antalet
fordon har uppmätts till 5340 fordon/dygn
(Vägverket 2003). Rv 63 är av riksintresse och
utgör transportväg för farligt gods.
Edsgatevägen sträcker sig från Sommargatan i
söder till riksväg 63 i norr. Den fungerar som
lokalväg och som turistväg längs Alsterns
strand, men i viss mån även som genväg till
Kronoparken och universitetet. Trafikflödet på
Edsgatevägen har beräknats till 1400 fordon/
dygn och tung trafik på vägen förekommer
endast i ringa omfattning (beräknat strax norr
om korsningen vid Stormyrsgatan - Karlstads
kommun 2002), en siffra som stått sig under
den senaste femårsperioden. Edsgatevägens
standard idag, tillåter inte någon större utökning av trafikintensiteten utan att vägen
förbättras. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h
och de som bor längs vägen upplever att
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många bilar kör alldeles för fort. Under den
mörka årstiden upplevs korsningen med
riksväg 63 trafikfarlig och belysning
efterfrågas.
Stormyrsgatan utgör planområdets gräns i
söder. Gatan utgör en förbindelse mellan
Kronoparken i öster och ansluter till Gravaleden (Djupdalsleden) väster om rv 63. Vid
anslutningen till Edsgatevägen har trafikflödet
uppmätts till 1800 fordon/dygn. Gatan med en
hastighetsbegränsning av 70 km/h (förutom
vid skolan där hastighetsbegränsningen är
50 km/h) utgör en betydande barriär mellan
bebyggelsen i Stockfallet och skogen norr om
Stormyrsgatan. Planskilda passager finns i
västra och i sydöstra delen av Stormyrsgatan.
Gång- och cykeltrafik
Den gamla järnvägen – NKlJ-banan (Nordmark-Klarälvens Järnväg) eller Klarälvsbanan
som den numera kallas - mellan Karlstad och
Forshaga, användes för gods- och persontrafik
till mitten på 60-talet och för enbart godstrafik
ytterligare ett decennium. Numera är järnvägsspåren borttagna och banvallen omvandlad till
gång- och cykelväg, populär även för inlinesåkning. Då hastigheten för cyklister och inlinesåkare kan bli ganska hög, upplevs ibland
konflikter med fotgängare och korsande biltrafik. I norra delen av området passerar Klarälvsbanan på planskild bro över riksväg 63.
Även passagen vid Stormyrsgatan är planskild.
Nordväst om Hagbråtsgatan och väster om
Björby finns gångtunnlar under riksvägen som
förbinder strövområdena norr om Stockfallet
med dem öster om Höja golfbana.
I södra delen av området finns två av områdets
äldsta vägar kvar. De är rester av vägsystem
som fanns före 1800-talets mitt och är idag
trevliga promenadvägar mellan Stockfallet och
Edsgatan, med anslutningar till gång- och
cykelvägarna inom Stockfallet och Lorensberg.
I sydost finns tunnel under Stormyrsgatan.
Kollektivtrafik
Karlstadsbuss trafikerar Stormyrsgatan med en
busslinje, linje 20. Den passerar Stockfallet,
Norra Lorensberg och Rud på sin färd till och
från Karlstads centrum.
Värmlandstrafiks linje 400 mellan Karlstad
och Filipstad via Molkom, passerar Edsgatevägen med ett tiotal turer vardagar samt fyra

turer i vardera riktningen lördagar och
söndagar.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheterna vid Fallbråtsgatan och
Hagbråtsgatan norr om Stormyrsgatan är
liksom bostadsområdena söder om
Stormyrsgatan anslutna till det kommunala vanätet. Idag finns möjligheter att utan åtgärder i
det befintliga va-systemet, ansluta ytterligare
300-400 hushåll. För ytterligare anslutningar
krävs åtgärder längre ner i systemet.
Fastigheterna inom Edsgatan har egna vattentäkter (borrade brunnar) och egna avloppsanläggningar. Anslutning till det kommunala
va-nätet finns närmast vid Stormyrsgatan.
Enligt en översiktlig VA-utredning för området
Edsgatan –Stockfallet (WSP dec 2003) bedöms
vattenkapaciteten i de borrade brunnarna vara
god. Vattnet hämtas från vattenförande lager i
anslutning till en sprickzon i berggrunden som
löper i nord-sydlig riktning längs Edsgatan.
Vattnet bedöms vara tjänligt med förbehåll för
generellt förhöjda halter av radon, fluorid och
mangan.
Vid borrning efter bergvärme för bostäder vid
Edsgatan, har problem med vattentäkter i närområdet uppstått. Långsiktiga va-lösningar för
området är därför nödvändiga.
Områdets infiltrationskapacitet varierar stort.
På många ställen finns täta jordarter (lera och
silt) och på andra ställen berg och morän med
inget eller tunt jordtäcke som medför dålig
infiltrationskapacitet. Recipienter för renat
avloppsvatten utgörs av grundvatten och av
sjön Alstern. Avloppsvatten som släpps i
området riskerar att relativt snabbt leta sig ner
till vattenförande lager i berggrunden och
därigenom inte renas i nödvändig utsträckning
innan det når grundvattnet. Ytterligare avloppsanläggningar inom Edsgatan – Stockfallet
kommer att bidra med ännu mera näringsämnen till Alstern där halterna av näringsämnen
redan är höga.
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Energi
Området mellan Stormyrsgatan och den 130
kV- distributionsledning som korsar området
ca 400 m söder om Edsgatans gård tillhör
Karlstads Energi AB:s koncessionsområde,
medan området norr om kraftledningen ligger
inom Fortums koncessionsområde. 130 kV ledningen har en 30 m bred ledningsgata. En
10 kV-ledning med 6 m bred ledningsgata
sträcker sig norrut från Edsgatans gård via
Björby till Gräsås. Från Björby går ytterligare
en 10 kV-ledning österut till Klarälvsbanan.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt längs Stormyrsgatan
där det finns möjligheter till ytterligare
anslutningar.
Mobil- och telekommunikation
Vid Edsgatans gård finns en mobilbasstation
med tillhörande mast. En mellanstationskabel
finns i västra delen av området och i gamla
NKLJ-banan ligger två mellanstationskablar
och ett antal lokalnätskablar.
Markföroreningar
Området som är aktuellt för utbyggnad utgörs
av skogsmark och gammal åkermark. Inga
kända markföroreningar finns inom området.
Miljöpåverkan
Buller
Trafikbuller framför allt från riksväg 63, men
även från Stormyrsgatan kan upplevas störande
i västra delen av området. Eftersom terrängen
sluttar österut skärmas bullret av i områdets
östra delar. En bullerutredning (daterad 200503-29) i anslutning till ”Bråt-gatorna” visar
dock att området klarar bullergränserna.
Mark och vatten
I anslutning till tätbebyggelsen längs
Edsgatevägen upplevs på vissa ställen lukt från
avloppsanläggningar. De fastighetsägare som
har otillräckliga anläggningar har fått
åläggande om åtgärder. I vissa fall har dessa
dröjt på grund av att man avvaktat beslut om
kommunala va-ledningar till området.
Vid bergsborrning efter dricksvatten eller för
bergvärme har det uppstått störningar i en del
vattentäkter inom Edsgatan. Risken för att
vattentäkter på sikt ska påverkas av
avloppsanläggningar är påtaglig.

I sjön Alstern är halterna av näringsämnen i
form av kväve och fosfor relativt höga. När det
är brist på syre i vattnet läcker fosfor från
sedimenten i sjön, vilket medför ytterligare
förhöjda näringshalter.
Risker
Markradon
Enligt de översiktliga mätningar av radonhalter
som gjorts inom Karlstads kommun är halterna
låga eller normala (<50 000 Bq/m3). Eftersom
gränsvärdena för inomhusluften i bostäder har
sänkts och de lokala värdena inom
planområdet inte är kända, bör mätningarna
kompletteras.
Kraftledningar
Det finns idag inga generella bestämmelser
eller rekommendationer om skyddsavstånd till
kraftledningar med avseende på lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält. Enligt
kommunens översiktsplan ÖP-97 behövs ett
avstånd på minst 50 meter från en 130 kVledning vid ny bebyggelse för att 0,2
mikrotesla inte ska överskridas.
Service
Skolor
Edsgatan är uppdelad i två
upptagningsområden för skolbarn. Barnen i
Norra Edsgatan går i Vallargärdets skola för att
sedan fortsätta högstadiet i Molkom. De barn
som bor i södra delen av Edsgatan hänvisas i
första hand till Kronoparksskolan för att
fortsätta högstadiet på Frödingskolan.
Önskemål från barn och föräldrar gör att
barnen helst fortsätter högstadiet i Rudsskolan
eller Norrstrandsskolan, trots att skolorna i
Kronoparken har de största förutsättningarna
att ta emot nya elever.
Stockfallet hör till Kroppkärrs skolområde med
Kroppkärrskolan (L-M) och Stockfallets skola
(L). Högstadiebarnen fortsätter i första hand på
Rudsskolan, men kan även hänvisas till andra
skolor. Förskolor finns närmast inom
Vallargärdet, Kronoparken, Kroppkärr och
Stockfallet. För närvarande pågår en
omstrukturering inom bostadsbebyggelsen i
Stockfallet och unga familjer med små barn
ersätter äldre med vuxna barn. Det innebär att
trycket på skolorna inom Stockfallet är mycket
stort och ytterligare lokaler för förskola och
skola kan behövs inom området.
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Vårdcentral
Den vårdcentral som de boende på Edsgatan
tillhör finns på Kronoparken, medan de boende
på Stockfallet hör till vårdcentralen på Rud.
Post, bank och biblioteksfilial finns på
Kronoparken.
Kommersiell service
Närmaste livsmedelsbutiker finns i Rud,
Kronoparken och Vallargärdet.
Natur, mark och vegetation
I sydvästra delen av planområdet ligger den
högplatå som utgör områdets högsta del. Den
är skogsklädd och når ca 100 meter över havet
(50 meter över Alstern). Från höjdpartierna
sluttar området mot öster och nordost mot
jordbruksmarkerna vid Höja, Björby och
Gräsås och mot sjön Alstern. Norra delen av
området avvattnas via tre stycken bäckar till
Alstern. Den södra delen av området avvattnas
mot Stockfallet. Vattendelaren finns ca 400
meter söder om Edsgatans gård (vid
kraftledningen). Skogen på de högre
bergspartierna i söder och väster består främst
av hällmarkstallskog medan gran, björk, asp,
sälg och tall främst växer i de mera låglänta
områdena med fuktigare mark. Längs
sjöstranden växer al och i anslutning till
gårdarna vid Edsgatan, Höja Björby och
Gräsås finns ädla trädslag som lönn, lind och
ek.
Värdefull natur
De naturinventeringar som gjorts för området
visar att det finns ett antal värdekärnor,
områden som har mycket stor betydelse för
naturvård, friluftsliv, landskapsbild och
kulturmiljö. Av särskilt stor värde för
landskapsbilden och kulturmiljön är partierna
kring gårdarna Björby och Höja, den öppna
odlade marken i Edsgatans norra del samt
partiet kring Edsgatas gård. De blomrika och
väl solexponerade åkervägarna är av mycket
stort naturvärde. Utmed bäcken från Gällmyren
finns partier med delvis tät bland- och lövskog
av stort värde för fåglar och andra djur. På
höjdpartierna öster om Gällmyren växer
mycket fin varierad strövvänlig skog med inslag av halvöppen före detta jordbruksmark
med gles skog och gläntor. Vid Gällmyren
finns också rester av två övergivna jordbruksmarker vilka utvecklats till örtrika ängsmarker.

Utmed den gamla landsvägen (den som fanns
före Edsgatevägen) söder om Edsgatas gård
och i sluttningen mot Klarälvsbanan finns flera
partier värdefull blandskog. I kanterna av
Klarälvsbanan finns vegetation som utgör
viktig livsmiljö för fyra rödlistade vildbiarter.
Resterna av strandlövskogen på ömse sidor om
Edsgatevägen är också av stort naturvärde.
Ändmoräner framträder tydligt i odlingslandskapet från Edsgatan norrut mot Gräsås.
Välutvecklade bryn och lövträdsvegetation på
dessa ändmoräner är värdefulla, och hänsyn till
dessa ska tas vid kommande planering. Ändmoränerna får ej schaktas bort, biotopskyddet
och hänsynsreglerna i skötsellagen skall tilllämpas.
Fiskarten stensimpa förekommer vid Alsterns
västra strand.
Hela området är av mycket stort värde för
friluftslivet och innehåller höga naturvärden.
Geoteknik
Översiktliga geotekniska undersökningar visar
att stora delar av området består av morän med
berg i dagen eller fasta finkorniga sediment på
morän eller berg. Inom dessa ställen finns inga
grundläggningsproblem. Inom partier med
åkermark består grunden av lera till varierande
djup. För att ta ställning till grundläggningssätt
inom dessa områden bör ytterligare
undersökningar göras. För östra delen av
området (gamla begravningsplatsområdet)
finns geotekniska undersökningar från 1997
som visar att området till vissa delar är mycket
blött men ändå byggbart till stora delar. För det
nya begravningsplatsområdet finns en översiktlig geoteknisk utredning från 2005 som visar
att området lämpar sig som begravningsplats.
Stränder och strandskydd
Den västra stranden av sjön Alstern kantas av
Edsgatevägen och endast ett fåtal byggnader
finns mellan vägen och vattnet, några på privat
mark och andra på kommunalägd mark. De
boende har själva gjort i ordning en mindre
badplats, och ett antal bryggor för båtar finns
också längs stranden. Längs Alsterns västra
strand gäller strandskydd om 100 m.
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Edsgatan

L

Kulturlämningar
L

Klarälvsbanan (NKlJ-banan)

L
L

Viktiga stigar
Område viktigt för friluftslivet
Värdefull nature
för biologisk mångfald
L

Värdefull landskapsbild

L

Moränavlagringar

friluftsliv

Natur, kultur och friluftsliv
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Kultur
Vägar
Två av de vägar som finns redovisade på kartor
över Karlstad från tidigt 1800-tal finns i
området. Den östra sträcker sig från Edsgatans
gård söderut till Stormyrsgatan och är bitvis
kantad med stengärdsgårdar. Den västra vägen
går från Edsgatans gård genom skogsområdet i
sydväst och ansluter till gång- och cykelväg
vid Fallbråtsgatan.
Landskap
Hagmarkerna kring gårdarna Björby och Höja
är, tillsammans med de odlade markerna som
sträcker sig norrut från Höja, av mycket stor
betydelse för landskapet och kulturmiljön.
Bebyggelse
Mangårdsbyggnaderna vid Gräsås och Björby
gård har rötter från 1700-talet, och är tillsammans med hela Höja gård, med byggnader från
1700- och 1800-talen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom planområdet. Andra
byggnader som tillhör områdets kulturhistoria
och bör bevaras är Edsgatans gård och
Edsgatans station samt Villa Runamo (Björby
1:21) och Villa Altona (Höja 1:35).

Fornlämningar
Inom planområdet finns ett flertal kulturhistoriska lämningar som t.ex. torplämningar,
gränsmärken, och milstolpar. Två av lämningarna utgör fasta fornlämningar som
skyddas av kulturminneslagens andra kapitel.
Tillstånd krävs för att utföra arbete intill dessa.
Övriga lämningar kräver inte något särskilt
tillstånd, men bör skyddas, bevaras och omfattas av ett rimligt miljöhänsynstagande vid
kommande planering. En kulturmiljöutredning
bör göras för att klargöra om ytterligare fornoch kulturlämningar finns i området.
Rekreation
Skogsområdet som sträcker sig längs riksväg
63 från Stormyrsgatan, norrut mot Höja och
Edsgatans gård innehåller en varierad och
strövvänlig natur, som genomkorsas av många
gångstigar. Det är ett välfrekventerat
rekreationsområde, omtyckt även av ryttare,
som har egna stigar för att inte komma i
konflikt med naturvärden och motionärer.
Området har stor betydelse för tätortsnära
friluftsliv.
Väster om riksväg 63 finns Tyrterrängen som i
kommunens naturvårdsplan är definierat som
ett mycket värdefullt rekreationsområde med
motionsspår, promenadstigar och skidspår.
Norr om Tyrterrängen finns Höja golfbana och
Karlstads brukshundsklubb. Tunnlar under
riksväg 63 förbinder stigarna på ömse sidor
riksvägen.
Alstern är en tillgång för bad, fiske, båtsport
och skridskoåkning. Kanotled mellan Gapern
och Vänern passerar sjön. Ett flertal privata
bryggor finns vid sjön lätt åtkomliga från
Edsgatevägen.
Utomhusbad finns på Kronoparken och
närmaste idrottsplatser finns på Kronoparken, i
Södra Kroppkärr och vid Vallargärdet.

Edsgatans gård och sjön Alstern

Klarälvsbanan mellan Karlstad och Forshaga
är en stor tillgång för området och en populär
väg för de som promenerar, cyklar och åker
inlines.

Fördjupning av översiktsplanen avseende området mellan Stockfallet och Edsgatan,
Karlstads kommun, Värmlands län
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