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FÖRORD 
Fördjupningen av översiktsplanen avseende 
området mellan Stockfallet och Edsgatan 
antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 
2006.  
Planarbetet påbörjades 2003 i form av ett 
”Program för framtida bebyggelse” som efter 
ett första samrådsförfarande bearbetades till en 
fördjupning av översiktsplanen. Bearbetningen 
följdes av ytterligare samråd med flera sam-
rådsmöten och planen ställdes sedan ut våren 
2006.  
Fördjupningen av översiktsplanen behandlar 
utvecklingen inom det aktuella området för 
lång tid framåt. Den är inte rättsligt bindande, 

men är tyngre än andra beslutsunderlag genom 
sin förankring i en planeringsprocess som 
garanterar samråd och insyn. Detaljfrågor och 
bindande bestämmelser hanteras i det detalj-
planearbete, som kommer att ske successivt för 
de områden som avses för bebyggelse, 
verksamheter och begravningsplats. Denna 
fördjupning av översiktsplanen kommer helt 
att ersätta fördjupad översiktsplan för ny 
begravningsplatsens i områdets sydöstra del 
antagen 1998-03-19 
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FÖRSLAG 
 
 

 
 
 

Gröna stråk bevaras mellan de olika 
bostadskvarteren 

 
 
 
 
 
 

Befintlig markanvändning fortsätter 
 
 
Den nya begravningsplatsen lokaliseras 
norr om kraftledningen med anslutning 
till riksväg 63. 
 
 
Ny gata mellan riksväg 63 och 
Stormyrsgatan med möjlig anslutning 
för väg från Höja golfbana till ny 
trafikplats vid riksvägen. 
 
 
Komplettering av den befintliga 
bebyggelsen vid Edsgatans gård med 
angöring via den nya gatan. 
 
 
Ytterligare ett verksamhetsområde med 
nära anslutning till riksväg 63 reserveras  
 
Framtida anslutning mot Edsgatevägen 
och utbyggnadsområden norr om 
Kronoparken. 
 
Etappvis bostadsutbyggnad norr om 
Stormyrsgatan. 
 
Ny idrottsplats 
 
Stormyrsgatan som huvudgata omgärdad 
av bebyggelse utformas med säkra 
passager och anpassad hastighet. 
 

 

Strategier 

Fördjupning av översiktsplanen avseende området mellan Stockfallet och Edsgatan, 
Karlstads kommun, Värmlands län  
Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-21 § 16 



 15

Lokalisering av bebyggelse och 
begravningsplats 
För att uppnå en effektiv och mer ekonomisk 
bebyggelseutveckling föreslås att begravnings-
platsen får ett läge invid riksväg 63 norr om 
130 kV kraftledningen. Bostadsbebyggelsen 
samlas kring en ny väg som sträcker sig mellan 
Stormyrsgatan och rv 63. En etappvis utbygg-
nad av bostäder kan ske från Stormyrsgatan 
och norrut. Vägen till Höja golfbana kan i 
framtiden anslutas till en ny trafikplats vid 
riksvägen. Utbyggnadsförslaget ger på sikt 
möjligheter till förtätning av bebyggelsen vid 
Edsgatans gård med angöring från väster. På 
grund av dåliga infiltrationsmöjligheter och 
närheten till Alstern med risk för förhöjda 
näringsvärden i sjön, tillåts inga nya bostads-
etableringar längs Edsgatevägen från Kvälls-
vägen och norrut förrän det finns möjlighet att 
ansluta till det kommunala va-nätet. 

Markanvändning 
Avsikten med planeringen av norra Stockfallet 
är dels att ge möjligheter för anläggandet av en 
ny begravningsplats och dels att skapa förut-
sättningar för att bygga nya bostäder. För att 
skapa en god stadsutveckling är det också vik-
tigt att ge möjligheter till verksamheter och 
service av olika slag, som dels kan integreras i 
de olika bostadsområdena och dels inrymmas 
inom de områden som specifikt utpekats som 
verksamhetsområden. I samband med fram-
tagande av detaljplaner inom området skall 
kulturmiljöutredning göras för att klar-göra om 
här finns ytterligare forn- och kulturlämningar. 
I samband med planering för bostäder skall 
även kompletterande radonmätningar göras. 
 
Bostäder 
Stora delar av skogsområdet norr om 
Stormyrsgatan är byggbart. Undantag utgör 
Edsgatemossen och det fuktstråk som finns 
öster om ”Bråt-gatorna”. En ambition i 
förslaget är att bevara breda strövvänliga gröna 
stråk, där känslan av närheten till naturen ska 
finnas kvar. Varje nytt bostadsområde ska ha 
goda förbindelser med de gröna stråken. Vid 
utbyggnad ska hänsyn tas till värdefull natur 
och kultur inom de områden som tas i anspråk 
för bostäder. 
Norr om Stormyrsgatan föreslås en ny bebygg-
else som sträcker sig i gatans längdriktning och 

får angöring både från Stormyrsgatan och den 
föreslagna nya vägen mellan riksväg 63 och 
Stormyrsgatan.  
Med anslutning mot den nya gatan som succe-
ssivt byggs norrut mot begravningsplatsom-
rådet lokaliseras ytterligare bostadsbebyggelse 
i etapper. Utbyggnaden av vägar, vatten och 
avlopp inom området kommer på sikt att ge 
möjligheter till förtätning och komplettering av 
bebyggelsen vid Edsgatans gård och Morgon-
vägen/Gryningsvägen/Skymningsvägen even-
tuellt även vid Steffensminne, Höja m.fl. om-
råden. Vatten- och avloppsproblematiken inom 
den befintliga bebyggelsen inom Edsgatan kan 
påverka utbyggnadstakten. Om byggandet av 
en va-ledning tidigareläggs kan ny bebyggelse 
vid Edsgatan bli aktuell i ett tidigare skede. 
Om så blir fallet bör ändå trafikmatning ske 
västerut (se plankartan) för att undvika ytter-
ligare belastning på befintliga angöringsvägar 
inom Edsgateområdet. En va-ledning till ny 
och befintlig bebyggelsen vid Edsgatan kan på 
sikt även ge möjligheter till va-försörjning för 
boende vid Kvällsvägen, Aftonvägen och 
Steffens väg och därmed även komplettering 
av bebyggelsen inom dessa områden. 
 
Vid ”Bråt-gatorna” finns detaljplan som 
medger utbyggnad av ytterligare ca 15 villor, 
varav några kommer att ligga väldigt nära 
befintliga hus. En ny generation byggnader så 
tätt inpå befintliga kan motivera en omarbet-
ning av detaljplanen och även ge tillskott av ett 
20-tal villor och/eller några mindre flerfamiljs-
hus. För att minska känslan av intrång mot den 
befintliga bebyggelsen bör en vegetationsridå 
sparas mellan befintligt och nytt.  
 

 
Befintlig detaljplan vid ”Bråt-gatorna” till-
låter handel, småindustri och villabebyggelse. 
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Nya bostadsbyggnader inom planområdet bör 
huvudsakligen vara friliggande villor, radhus i 
en eller två våningar och/eller mindre 
flerfamiljshus i 2-4 våningar. Tomtstorlekarna 
kan variera mellan de olika bostadsområdena 
och där så är lämpligt bör ske en viss 
integration av arbetsplatser (egenföretagare, 
mindre kontor etc). Skogskaraktären ska 
bevaras och bebyggelsen anpassas till anslut-
ande skogsmark och terräng. Slänter och ut-
fyllnader ska undvikas och alternativa grund-
läggningsformer prövas. Topografin bör få 
avgöra hur husen ligger i förhållande till gatan 
och i områden med mycket berg bör ett glesare 
bebyggelsemönster accepteras. Där det är 
möjligt ska naturen sparas även på tomtmark så 
att den enskilde fastighetsägaren själv får 
avgöra hur mycket som ska sparas.  
 

 
Ny bebyggelse anpassat till naturen 
 
Bostadskvarteren i det öppna landskapet 
närmare Edsgatans gård ska anpassas till 
kulturlandskapet och ha en lummigare karaktär 
än de som byggs i skogsmarkerna väster 
därom. Utveckling och förtätning av 
bebyggelsen väster om Morgonvägen och 
Edsgatans gård ska ske med hänsyn till 
befintlig bebyggelse. 
 

 
Byggnader och växtlighet i samklang 
 
Ytmässigt ger planförslaget möjlighet att 
bygga 400 – 600 hushåll i villor och mindre 
flerfamiljshus. Exploateringen föreslås vara 

något lägre i anslutning till Edsgatans gård, för 
att bättre harmoniera med befintlig bebyggelse, 
medan områdena i anslutning till 
Stormyrsgatan kan vara mera tätbebyggda. 
Enligt gjorda beräkningar klarar befintligt va-
system ett tillskott av 300 – 350 hushåll. Med 
fler anslutningar krävs åtgärder i systemet.  
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40-60 
40-60 

30-40 
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Ungefärligt antal hushåll i varje område 
 
Vid planering av områdena närmast Stormyrs-
gatan bör behoven av ytor för förskola/skola 
särskilt beaktas. 
 
Begravningsplats 
Markområdet väster om Edsgatan fram till 
riksväg 63 reserveras för successiv utbyggnad 
av Karlstads nya begravningsplats. Delar av 
området består av Gällmyren och är blött och 
sumpigt. Enligt en översiktlig geoteknisk 
undersökning från 2005 är området ändå 
lämpligt för begravningsplats. Där finns goda 
förutsättningar för den parkanläggning en 
begravningsplats ska utgöra. Särskilda regler 
enligt miljöbalken gäller för avvattning av 
begravningsplatser och frågan hanteras i 
kommande detaljplanearbete. 
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De östra delarna av markområdet är mest 
attraktiva för dagens behov av kistgravplatser. 
Entré från söder kan ske via den föreslagna nya 
vägen mellan 63:an och Stormyrsgatan. En 
möjlig förbindelse till Edsgatevägen visas 
också i planen. Områdets storlek på 50 ha 
beräknas räcka för lång tid framåt.  
 

 
Området storlek i jämförelse med Norra 
Kyrkogården 
 
Begravningsplatsen ska utformas med en 
karaktär av skogskyrkogård med inslag av 
skogsdungar och naturmark. Iordningställda 
ytor som inte används ska kunna nyttjas som 
strövområden eller betesmark. De östra och 
norra delarna ska särskilt anpassas till natur 
och landskapsbild. Utblickarna mot Alstern ska 
poängteras. Inom området finns ett antal 
mindre skogspartier med höga naturvärden 
samt en kulturlämning i form av en torpmiljö. 
Vid fortsatt detaljplanering av området ska 
natur- och kulturvärden värnas och lösningar 
för vatten, avlopp, bevattning och dränering 
särskilt beaktas med tanke avrinning mot 
Alstern. Ett grönt stråk ska säkerställas inom 
området. 
 

 
Begravningsplats med skogskaraktär 
 

Behovet av byggnader inom begravnings-
platsen är i första hand förråds- och 
personalbyggnader, men i framtiden kan även 
ett kapell lokaliseras inom området.  
 
Idrottsplats 
Mark för en framtida idrottsplats reserveras 
norr om Stormyrsgatan i kanten av 
Edsgatemossen med närhet både till befintlig 
och till ny bebyggelse.  

 
Idrottsområdets storlek i jämförelse med 
Färjestad IP 
 
 
Verksamheter 
Förutom att integrera verksamheter inom 
bostadsområdena finns två områden för 
verksamheter markerade i planförslaget. Det 
södra området vid ”Bråt-gatorna” finns 
förankrat i en detaljplan som medger handel 
och småindustri. Det norra området invid 
begravningsplatsen bör få ett liknande innehåll. 
Av stor vikt är att verksamheter som 
lokaliseras till norra delen av detta område 
(ljusgrå markering), är förenliga med 
verksamheten inom begravningsplatsen. Den 
kraftledningsgata som korsar området kommer 
att finnas kvar och förhindrar byggande i 
närheten av ledningen. Uppställningsytor och 
parkeringsplatser kan dock anordnas.  

 
Det norra verksamhetsområdets storlek i 
jämförelse med Gräsdalens område för 
verksamheter. 
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Gröna stråk, fritid och rekreation 
De gröna stråken fungerar som kopplingar 
mellan olika naturområden. De har betydelse 
för människors rekreation och som spridnings-
korridorer för djur och växter. Strategin för 
utbyggnaden av området bygger på att gröna 
stråk mellan de olika bostadskvarteren ska 
bevaras och utvecklas. Västra stråket (1) ligger 
öster om ”Bråt-gatorna” och följer den gamla 
vägen mellan Edsgatan och Stockfallet. Ett 
östligt stråk (2) utgörs av den höjdrygg i 
nordsydlig riktning som sträcker sig parallellt 
med Edsgatevägen. Dessa två stråk förbinds 
med ytterligare ett grönt stråk (3) över en 
höjdrygg och vidare förbi Edsgatemossen. För 
att skapa kontakt med kulturmarkerna vid Höja 
och Björby bör ytterligare ett grönt stråk (4) 
genom eller i anslutning till begravningsplatsen 
säkras. Förbindelselänkar till naturen väster om 
riksväg 63 och mot öster till områdena norr om 
Kronoparken är också viktiga. 
 

 
Gröna stråk ska finnas mellan de olika 
kvarteren i området. 
 
Idrottsplats 
Nordost om Stormyrsgatan reserveras ett 
område för idrottsplats som ska tillgodose  

 
skolans framtida behov, men även övrig 
idrotts-verksamhet inom Stockfallet och 
Edsgatan. Till dess idrottsplatsen byggs ut ska 
naturmarken bevaras. 
 
Strövområden och promenadstråk 
Planområdets gröna stråk innehåller stigar av 
olika dignitet som knyter samman områdets 
olika delar. Passagerna under riksväg 63 är 
viktiga för att nå skogsområdena i väster där 
det finns kopplingar till befintliga motionsspår 
norr om Rud. Kopplingarna österut över 
Edsgatevägen mot Kronoparken bör förbättras. 
Stigar avsedda för ridning kan finnas kvar 
inom planområdet under utbyggnadstiden. 
Ytor för lek ska tillgodoses inom respektive 
bostadsområde. 
 

 

4 

En av de gamla vägarna i området. 
 
Klarälvsbanan kommer att vara en stor tillgång i 
den nya bebyggelsestrukturen. För ökad använd-
barhet bör den kompletteras med belysning 
framför allt i södra delen. Några rastplatser med 
anvisning från gång- och cykelvägen kan 
anordnas vid Alsterstranden för utflyktsbenägna 
karlstadsbor och turister. Eftersom utbyggnaden 
av både begravningsplatsområde och 
verksamhetsområde kommer att ske successivt 
under en längre tid, finns möjligheter för det 
rörliga friluftslivet att även nyttja dessa områden. 
Förbindelserna mot Kronoparken i öster behöver 
förtydligas och stigarna kopplas samman med 
Klarälvsbanan och gamla Edsgatevägen.  
 
Bad 
Badmöjligheter ska finnas vid Alsterns strand.

1

3 

2 
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Vägar och trafik
Biltrafik 
För utbyggnad av begravningsplats och 
verksamhetsområde krävs en västlig entré till 
utbyggnadsområdet inom Norra Stockfallet. En 
ny trafikplats med ny gata mellan riksväg 63 
och Stormyrsgatan vid Kråkmyrsgatan föres-
lås. Möjlighet finns att även ansluta vägen till 
Höja golfbana till den nya trafikplatsen. 
 
Planerade bostadsområden direkt norr om 
Stormyrsgatan kan få anslutningar direkt mot 
Stormyrsgatan och/eller mot den nya gatan. 

Med fler infarter och bebyggelse på båda sidor 
om gatan utgör Stormyrsgatan även 
fortsättningsvis en huvudgata som har 
betydelse för det övergripande trafiknätet i 
Karlstad. För att klara ut trafikfrågorna i 
förhållande till ny och befintlig bebyggelse 
skall ett program för Stormyrsgatans framtida 
utformning utarbetas med avseende på in- och 
utfarter, passager, buller etc. Hänsyn till 
störningar från riksväg 63 och Stormyrsgatan 
skall tas vid placering och utformning av ny 
bebyggelse i området. 
 

 

 

Ny väg mellan 
Stormyrsgatan och 
riksväg 63 

Förtätning av 
bebyggelsen vid 
Edsgatans gård ska 
ha trafikanslutning 
från väster 

Ny trafikplats för 
angöring från 
begravningsplats, 
verksamhetsområde, 
ny bostadsbebyggelse 
samt Höja golfbana. 

 
 
 
 
 

Framtida anslutning 
till Edsgatevägen 
 

Cykelvägar binder 
samman de olika 
områdena med 
Klarälvsbanan och 
befintliga cykelstråk 
inom Stockfallet 

Behov av 
trafiksäker passage 
vid Kråkmyrsgatan 

Klarälvsbanan 
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Edsgatevägen och anslutande lokala vägar 
klarar med dagens standard, endast av en 
marginell trafikökning. Vid detaljplanering för 
förtätning av bebyggelsen väster om Edsgatan 
bör inriktningen vara att lotsa trafiken västerut 
mot ny gata och riksväg 63. Kommunikatio-
nerna mellan den föreslagna bebyggelsen 
väster om Edsgatan och de östra stadsdelarna 
norr om Kronoparken kan i framtiden bli 
viktiga med tanke på skola, barnomsorg, 
begravningsplats etc. Därför har en framtida 
vägförbindelse mellan den nya gatan och 
Edsgatevägen markerats i planen. 
Edsgatevägen kommer även i fortsättningen att 
vara en huvudgata med kopplingar till det 
övergripande trafiknätet 
 
Framtid 
Riksväg 63 kommer på sikt att förses med 
mitträcken och antalet anslutningar blir därmed 
färre. Ytterligare bebyggelse väster om Höja 
och Björby är i dagsläget inte aktuell, och 
befintliga vägar från Björby och Alsters Gräsås 
kommer därför att stängas och trafiken ledas 
till Edsgatevägen.  
 
Transport av farligt gods 
Riksväg 63 är primär transportled för farligt 
gods. Vid planläggning av de områden som 
ligger inom riskavstånd från vägen skall 
särskild riskanalys göras.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Klarälvsbanan är en viktig kommunikationsväg 
för fotgängare, cyklister och inlinesåkare. Den  
kommer att vara en tillgång även in i den nya 
bebyggelsestrukturen. 
 

 
Klarälvsbanan 
 
Den nya vägen mellan Stormyrsgatan och 
riksväg 63 föreslås att kompletteras med en 

gång- och cykelväg som på sikt kan leda ända 
fram till Höja golfbana. Vid Kråkmyrsgatan är 
en trafiksäker passage över Stormyrsgatan 
efterfrågad redan idag. För förbindelserna 
mellan Edsgatan och ”Bråt-gatorna” kan den 
gamla körvägen utvecklas till GC-väg med 
anslutning till Klarälvsbanan i öster.  
Förbindelse mellan Klarälvsbanan och 
områdena norr om Kronoparken bör tillskapas 
och ses över i kommande planer för utbyggnad 
av Kronoparken norrut 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken gynnas av gena färdvägar. 
Begravningsplatsen är en viktig målpunkt på 
sikt och busstrafik längs den nya vägen från 
Stormyrsgatan når flertalet av de nya utbygg-
nadsområdena.  
 

 
Möjliga framtida linjesträckningar för 
kollektivtrafiken 

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
I Karlstads översiktsplan ÖP-97 har angivits att 
Edsgatan bör byggas ut med lokala system för 
vatten och avlopp. I den översiktliga VA-
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utredning som tagits fram för Stockfallet-
Edsgatan (WSP 2003) är förutsättningarna för 
infiltration av renat avloppsvatten små, och 
risken för läckage i vattentäkter stor. På grund 
av problem med vattentäkter i samband med 
bergvärmeanläggningar håller anslutning till 
kommunalt vatten för den befintliga 
bebyggelsen inom Edsgatan på att utredas. 
Utbyggnad enligt planförslaget möjliggör en 
successiv utbyggnad även av avloppsnätet. 
 
En ny kommunal vatten- och avloppsledning 
från Stormyrsgatan till ett läge väster om 
Edsgatans gård föreslås. Utbyggnad förutsätter 
anslutning av fler hushåll och en förtätning av 
den befintliga bebyggelsen är därför av 
intresse. En samordning med områdena på 
östra sidan Edsgatevägen kan bli aktuell. För 
att göra denna anslutning möjlig krävs initiativ 
från de boende själva att samordna och verka 
för att sådan anslutning ska komma till stånd. 
För ytterligare ny bebyggelse inom redan 
bebyggt område måste planläggning ske. 
 
För den nya bebyggelsen längs Stormyrsgatan 
och vid ”Bråt-gatorna” finns va-anslutningar 
inom befintlig bebyggelse. 
 
Dagvatten 
Dagvatten ska där det är möjligt tas om hand 
lokalt och infiltreras i marken. Fungerar inte 
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) 
kan fördröjningsmagasin anläggas. 
 
Uppvärmning 
Den nya bebyggelsen bör i första hand anslutas 
till det kommunala fjärrvärmenätet som idag 
finns utbyggt i Stormyrsgatan. Inom Edsgatan 
har berget visat sig vara sprött och inom vissa 
områden kan det därför vara olämpligt att 
anlägga bergvärme.  
 
El 
Planförslaget innebär att den 30 meter breda 
ledningsgatan med 130-kV-ledning, som löper 
genom områdets södra del, kommer att finnas 
kvar. Vid fortsatt planering ska försiktighets-
principen tillämpas så att byggnader placeras 
på sådant sätt att exponeringen av lågfrekventa 
och magnetiska fält begränsas. Ansvarsfördel-
ning mellan Karlstad Elnät och Fortum beträff-
ande distribution av el inom området kommer 
att tas upp i framtida detaljplanearbeten. 
 

Mobil- och telekommunikation 
Vid bostadsplanering vid Edsgatans gård bör 
diskussioner föras om hur den befintliga 
mobilbasstation med tillhörande mast ska 
införlivas i den nya bebyggelsen. De 
mellanstationskablar som finns i området 
bedöms kunna ligga kvar. 
 
Service 
Kommersiell service finns på Kronoparken och 
på Rud. Detaljplan för handel finns i områdets 
sydvästra del. Även inom verksamhetsområdet 
söder om begravningsplatsen kan handel 
komma att tillåtas. 
Trycket på skolor och förskolor i området är 
idag mycket stort och behov av ny 
skola/förskola finns. För samordning av 
verksamheten bör mark för ny skola/förskola 
reserveras i anslutning till Stormyrsgatan. 
Boende med särskilda behov integreras i den 
kommande bostadsbebyggelsen och frågan tas 
upp i kommande detaljplanearbete. 

Alternativa utbyggnadsetapper 
Fördjupningen av översiktsplanen för området 
mellan Stockfallet och Edsgatan omfattar ett 
område som till ytan är ungefär lika stort som 
Färjestad och Rud tillsammans. Planförslaget 
innehåller dock betydligt mera sparad natur 
mellan de olika bostadsområdena. En utbygg-
nad av planområdet kommer att ske successivt 
under en relativt lång tid. Hur lång tid är omöj-
ligt att säga eftersom efterfrågan på mark för 
bostäder och verksamheter är starkt konjunk-
turberoende och hänger även samman med hur 
utbudet av byggbar mark ser ut på andra ställen 
i Karlstad med omnejd.  
 
Området kan byggas ut från söder mot norr och 
vatten och avlopp dras fram successivt allt 
eftersom bostadsbebyggelsen kommer till 
stånd. Alternativt kan en utbyggnad av vatten 
och avlopp till Edsgatan tidigareläggas bero-
ende på de problemen med vatten som vissa 
fastighetsägare inom Edsgatan har dragits med 
de senaste åren. Arbetet med anläggandet av 
begravningsplatsen torde påbörjas innan väg 
och bebyggelse från söder byggts ut till fullo. 
En anslutning till riksväg 63 behövs för en ut-
byggd begravningsplats. En ny trafikplats 
öppnar tillsammans med en utbyggd va-led-
ning möjligheter att bygga ut områdena väster 
om Edsgatan i ett tidigare skede än om man 
bygger successivt från söder till norr. 
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Etappvis utbyggnad från söder 
 
Investeringar i infrastruktur 
För ianspråktagande av området enligt 
planförslaget krävs följande investeringar i 
infrastruktur: 
• Ny väg mellan Stormyrsgatan och riksväg 

63 (1800 m) 
• Vatten och avlopp inom området 

(kostnadsberäknat till 110 milj kr). 
• Ny trafikplats vid rv 63. 
• Ny vägförbindelse mellan Edsgatevägen 

och den nya vägen (700 m).  
 
Kartorna ovan visar olika möjliga turordningar 
för utbyggnaden av området mellan Stockfallet 
och Edsgatan. För områdena 2 – 5 krävs inve-
steringar i framför allt den tekniska infrastruk-
turen. Gator, vatten- och avloppsledningar kan 
dock byggas allt eftersom de olika bostads-
områdena byggs ut. För begravningsplatsen 
krävs utbyggnad av trafikplats och anlägg-
ningen bör på sikt även få anslutning till det 
kommunala va-nätet. Under uppbyggnads-
skedet bör dock avloppet kunna hanteras inom 
den särskilda reningsanläggning som krävs. 
 
 
 

 

 

1 / 5 5 1 / 5 
3 

3 4 5 
3 3 2 1 

3 2 4 
2   3 

2 2 
4 4 1c 1b 2 

1b 1c 4 1a 
1a 

1a 
1a 

1c 

1c 

Etappvis utbyggnad från söder och norr 
 
 
Den i planen markerade vägförbindelsen 
mellan Edsgatevägen och den nya gatan krävs 
inte för utbyggnad av området utan ses som ett 
möjligt behov när områdena mellan Krono-
parken och Steffensminne byggs ut. 
 
Etablering av bebyggelse inom område vid 
”Bråt-gatorna”(1b på kartan) kräver utbyggnad 
av en ca 200 m lång angöringsgata. Detta om-
rådes utbyggnad är inte beroende av utbygg-
naden för övrigt inom planområdet. Område 2b 
påverkas av buller från både riksväg 63 och 
Stormyrsgatan och särskilda åtgärder för att 
minska bullret kan bli nödvändiga vid utbygg-
nad. 
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AVSTÄMNING MOT KARLSTADS KOMMUNS MILJÖMÅL 
 
 
En utbyggnad av planområdet enligt förslaget 
innebär både positiva och negativa effekter på 
miljön. Tre olika strategier är vägledande i 
kommunens arbete med miljökvalitetsmål; 
effektivare energianvändning och transporter, 
giftfria och resurssnåla kretslopp samt 
hushållning med mark, vatten och en god 
bebyggd miljö. Under dessa tre rubriker 
redovisas problem och möjligheter som den 
föreslagna utbyggnaden för med sig. Konkreta 
åtgärder för att uppfylla miljömålen noteras 
också.  
 

Effektivare energianvändning och 
transporter 
Möjligheter 
Inom området finns flera bra gång- och 
cykelvägförbindelser till Karlstads centrum. 
Utbyggd kollektivtrafik ansluter till området 
och möjligheter finns att ytterligare knyta 
samman ny bebyggelse med befintlig för 
förbättring av kollektivtrafiken. Närhet till 
kommersiell service finns i Rud och på 
Kronoparken. Flera av de utpekade områdena 
för ny bebyggelse ligger så till att solvärme 
kan anläggas och bidra till uppvärmingen. 
Möjligheter att ansluta till kommunens 
fjärrvärmenät finns. 
 
Problem 
Avstånd till centrala Karlstad och större 
arbetsplatser är relativt stort. 
Tvärförbindelserna i gång- och cykelvägnätet 
till Rud och Kronoparken är dåligt utbyggda 
och en del trafiksäkra passager saknas. 
 
Åtgärder 
Utformning av gaturummen bör ske med god 
anpassning till cyklister och fotgängare. GC-
vägnätet kompletteras. Trafiksäkra passager 
anläggs. 
Kollektivtrafiken bör byggas ut i takt med ökat 
antal bostäder och ianspråktagande av 
begravningsplatsen. 
Transporter mellan Ruds kyrkogård och den 
nya begravningsplatsen skall ske via väg 63. 

Giftfria och resurssnåla kretslopp 
Möjligheter 
Anslutning till det kommunala va-nätet är 
möjlig 
 
Problem 
Ytkrävande kretsloppslösningar är ej möjliga 
inom området. 
Risk för utsläpp av spillvatten kan påverka 
vattenkvalitén i Alstern. 
Utbyggnaden för norra delarna av planområdet 
är inte möjliga på grund av vatten- och 
avloppsförsörjningen. 
Utbyggnaden av området enligt förslaget kan  
påverka vattenkvalitén i Alstern.  
Vatten som avleds från begravningsplatsen är 
enligt miljöbalken att betrakta som miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Åtgärder 
Konventionell anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp krävs för utbyggnad. 
Vattenhanteringen inom begravningsplatsen 
skall behandlas utifrån gällande lagstiftning.  
 

God hushållning med mark, vatten och 
bebyggd miljö 
Möjligheter 
Stora möjligheter att bevara en god bebyggd 
miljö för befintliga boende och skapa god 
bebyggd miljö för presumtiva boende. 
Begravningsplatsen kommer att utgöra en grön 
lunga för lång tid framåt och kommer att vara 
av annan karaktär än de omgivande natur-
områdena. Tillgången på närströvområden blir 
även i fortsättningen god och de största natur- 
och kulturvärdena i området kan sparas. 
Utbyggnad av området skapar nya möjligheter 
för skola och barnomsorg. Passage över 
Stormyrsgatan kan göras säkrare 
 
Problem 
Bullerstörningar från rv 63 men även från 
Stormyrsgatan upplevs i västra delen av 
området. Stormyrsgatan inbjuder till höga 
hastigheter och utgör idag en kraftig barriär 
Stockfallets norra och södra delar.  
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Störningar från kraftledningen som korsar 
området söder om Edsgatan kan uppstå. 
Terrängen ställer stora krav på anpassning av 
byggnader och tomter så att inte den 
kringliggande naturmarken förstörs.  
 
Åtgärder 
Stormyrsgatan åtgärdas med avseende på ny 
och befintlig bebyggelse med in- och utfarter. 
Med varierande tomtstorlekar och anpassad 
bebyggelse ska natur och kultur i området 
bevaras så långt det är möjligt. Vid lednings-
dragning och grundläggning ska särskild 
hänsyn tas till ytligt liggande berg i området. 
Alla bostadskvarter i området ska ha koppling 
till omgivande natur via gröna stråk. 
Begravningsplatsen ska genomkorsas av minst 
ett grönt stråk i nord-sydlig riktning. 
 

Miljökvalitetsnormer 
De nationella miljökvalitetsmålet innebär att 
luften skall vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
 
Omfattningen av utbyggnaden inom 
Stockfallet-Edsgatan är av sådan art att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
sannolikt inte överskrids. 
 

Jämställdhetsaspekter 
Planen ger möjlighet till utbyggnad av bostäder 
av olika storlek och olika upplåtelseformer, 
vilket ger förutsättningar för en jämnare ålders-
fördelning inom området. Den ger även möj-
lighet till utbyggnad av både äldrevård, barn-
omsorg och skola  
 
Den fördjupade översiktsplanen visar på olika 
möjligheter att försörja området med kollektiv-
trafik, vilket ger fördelar för kvinnor, ungdom-
ar och gamla som i högre grad nyttjar kollek-
tivtrafiken.  
 
Området byggs ut med ambitionen att värdefull 
natur ska finnas kvar och därmed möjligheten 
att ströva i skog och mark nära bostaden. 
 
I området finns goda möjligheter till gång- och 
cykelförbindelse mellan de olika kvarteren 
inom och utanför området och även mot Karl-
stads centrum. Trygghetsaspekterna kan till-

godoses genom en utbyggnad av GC-vägar 
även längs vägar med biltrafik. 
. 
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