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Planprogram för Ärtan
Bakgrund
Fastighetsnämnden beslutade 2005-12-21 att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen 
att upprätta ett markanvisningsavtal med Skanska Mark- och Exploatering AB för anvis-
ning av mark inom del av fastighet Karlstad Gruvlyckan 1:1. Fastighetsnämnden beslutade 
också att begära att Byggnadsnämnden uppdrar till stadsplaneringsförvaltningen att ändra 
befintliga detaljplaner för att möjliggöra bostadsexploatering inom del av Karlstad Viken 2:1 
och Karlstad Gruvlyckan 1:1.

Byggnadsnämnden gav 2006-08-23 stadsplaneringsförvaltningen i uppdrag att ändra 
detaljplan för kv Fröhuset, del av kv Gruvlyckan 1:1 och 1:2, kv Romstad 1:52, 1:57, 1:58, 
1:59, 1:60, 1:63, 1:64, 1:87, 1:89 och kv Moroten för att göra det möjligt att bygga bostäder.

Detaljplaner i anslutning till Ärtan
Den första stadsplanen över Romstad och Bellevue vann laga kraft 1969. Romstad hade 
sedan 50 år tidigare börjat bebyggas med sin egnahemsbebyggelse utan godkänd plan. 
I områdets södra delar fanns några kvartersgrupper som hade reglerats genom avstyck-
ningsplaner från 30- och 50-talet. Genom att upprätta en stadsplan för hela området ville 
man inordna planlagda och inte planlagda områden i en gemensam plan. Den nya planen 
anslöt sig till befintliga förhållanden. Gatunät och gatubredder blev i huvudsak oföränd-
rade. Även vad gäller bebyggelsen anpassades den nya planen till befintliga byggnader. I 
bostadsområdets mitt anordnades ett allmänt kvarter avsett för barnstugeverksamhet intill 
en redan anlagd lekplats. Det stora området väster om bostadskvarteret sparades som 
markreservat för stadens framtida behov.
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En ny plan på den södra delen av Romstad vann laga kraft 1975 och omfattar bl.a. en ny 
trafi kled mellan Bergvik och Romstad till Skoghallsvägen. Leden var främst avsedd för den 
tunga trafi ken mot Skoghall och mot Zakrisdal.

Från 1976 fi nns en plan som syftade till att dels förbättra stadsdelens trafi kmiljö och dels 
överföra en del av kvarteret Rättikan från allmänt ändamål till bostadsbebyggelse. Man ville 
med planen genomföra en gång och cykeltrafi kled utmed Solviksgatan genom att ta mark 
från kvarteret Ärtan. Det allmänna ändamålet på kvarteret Rättikan var avsett för barnstuga 
men delades nu upp så att tre villatomter skulle kunna bildas bredvid den förminskade 
barnstugetomten.

Den norra delen av Romstad fi ck 1985 en ny plan för anläggande av lekkulle mellan Skog-
hallsvägen och bostadsbebyggelsen i öster. Samtidigt ändrades korsningen Mejerigatan 
– Skoghallsvägen för att kunna styra den tunga trafi ken ut på den bättre lämpade Ulle-
bergsleden.

1989 vann en plan för två fl erbostadshus på kv. Bondbönan laga kraft.

1990 vann en plan för en förskola på kv. Fröhuset laga kraft.

Den senaste planen inom området är från 1992 och innehåller en bussgata söder och väs-
ter om lekkullen vid förskolan. Denna bussgata är inte genomförd i praktiken.



Fysiska förutsättningar
Markägo
All obebyggd mark, inklusive Skoghallsvägen, mellan Fagerängsgatan och järnvägen ägs 
av Kommunen

Markföroreningar
Det finns inget i tidigare markanvändning här som tyder på att området skulle vara mark-
förorenat.

Markförhållanden
Marken på området ligger plant och dessutom lågt. Geotekniken är komplicerad och under-
sökningar har gjorts.

1987 gjorde VIAK AB en undersökning av de geotekniska förutsättningarna för området. 
Den undersökningen visade markens innehåll i tre delar. En del bestående av genomgåen-
de fasta finsediment på morän och berg, en del bestående av lös lera med en mäktighet av 
upp till 5m under ett ca 1 m tjockt fast ytlager och en tredje del bestående av lös lera med 
mer än 5 m mäktighet under ett lager med ca 0,5 – 1 m tjockt fast ytlager.

2001 gjorde VBB VIAK planer för hur området bör förbelastas och fyllas. VBB VIAK rekom-
menderar att området fylls upp totalt 0,5 m som efter ca 3 år ger en marksättning om ca 
0,07 m. Efter ca 3 år avbryts sättningsförloppet och därefter schaktas ca 0,2 m bort.

Man kan förutsätta att en lättare bebyggelse är enklare att genomföra än en tyngre. 

VA
Sättningar i området har varit stora och detta har påverkat ledningsnätet i stor grad. Som 
mest har marken satt sig 0,9 m. En förutsättning för en exploatering med nytt ledningsnät 
är att området förbelastas. 



Trafi kbuller
Detaljplanen för Romstad 1:67 vann laga kraft 2005-03-21. Trafi kförhållandena är i stort 
sett desamma nu som när den detaljplanen gjordes. Följande är hämtat ur planbeskriv-
ningen till Romstad 1:67:

”Skoghallsvägen väster om planområdet har en årsmedeldygnstrafi k på 4000 fordon,
hastighetsbegränsningen är 70 km/h på sträckan längs planområdet. Bostadshusets
närmaste hörn ligger 40 meter från Skoghallsvägens vägmitt. I en beräkning av
buller blir ljudnivån vid en eventuell utbyggnad av bostadshuset, 36 meter från
vägmitt, 55 dBA ekvivalentnivå, maxnivå 70 dBA. Inomhus 28 dBA, maxnivå 43
dBA. Det fi nns en befi ntlig uteplats söder om huset med en koppling till trädgården.

Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande
riktvärden för buller från vägtrafi k vid nybyggnad av bostäder.
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Skoghallsbanan går väster om Skoghallsvägen. Banan räknas inte som stomjärnväg
och har ingen fast tidtabell, omkring sju stycken tåg passerar här varje dygn i en
hastighet på 30 km/tim. Buller från Skoghallsbanan vid Västerstrandsviadukten beräknas
ge 70 dBA maximalnivå mellan 70-80 meter söder om järnvägen.
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande
riktvärden för buller från spårburen trafi k;

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

Järnvägsbuller är normalt mer högfrekvent än vägtrafi kbuller. Det dämpas därför
lättare och ljudnivån inomhus blir lägre vid samma utenivå. I de fall utomhusnivån
inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena
inte överskrids.
I planen fi nns bestämmelser att uteplats ska utformas så att bullernivåerna ej
överskrids samt att boningsrum i tillbyggnad ska klara riktvärdena för buller.”



Detta innebär att om man bygger 36 m från Skoghallsvägens mitt så bör man klara riktvär-
dena både avseende buller från vägtrafik och från järnvägstrafik som förhållandena är idag.

Skulle man samla dessa två bullerkällor genom att flytta Skoghallsvägen närmre järnvägen 
skulle bebyggelsegränsen kunna flyttas ca 15m väster ut. Vinsterna i exploateringsmöjlig-
het är inte så stora. Dock kan man vinna på att få ett större skogsparti mot väg och järnväg 
eftersom detta kan ge positiva effekter till boendemiljön.

Transporter av farligt gods
I planbeskrivningen av Romstad 1:67 kan man läsa:

”Det farligaste som fraktas på Skoghallsbanan förbi planområdet är klorgas från industrin
på Skoghall, som passerar ca 1 g/vecka. Ämnen som fraktas till Skoghall är
lut och olika syror.”

En del lastbilar väljer Skoghallsvägen istället för Ullebergsleden. Det är möjligt att skylta ett 
förbud mot transporter av farligt gods på Skoghallsvägen.

Trafik
Skoghallsvägen har en trafikmängd på 4100 fordon per dygn. Skyltad hastighet är 70km/h. 

Flera barn, boende på Romstad, måste passera Skoghallsvägen dagligen för att komma till 
och från skola. Det finns två trafikljusreglerade passager över vägen, men många boende 
känner en oro för barnens säkerhet.

Analyser
Avgränsningar
Romstad avgränsas i öster av Klarälven, som utgör en barriär men som också ger området 
stora kvaliteter. Utmed vattnet går Romstadvägen som är Romstads mest trafikerade gata. 
Mot väster avslutas området av Skoghallsvägen som döljs av ett skogsparti. Detta skogs-
parti består av relativt ung och tät skog med mestadels lövträd. Mot söder möts området 
av ett skogsområde där bl.a. Kartberget ligger. 700m söder om Romstad ligger Björkås, ett 
villaområde bestående av ett 30-tal villor. Mot norr avslutar Våxnäsgatan området.



Gatustruktur
Romstad har ett gatusystem med många olika bredder och förgreningar. Romstadvägen går 
ut med älven men svänger sedan upp mot Skoghallsvägen och delar in Romstad i en nordlig 
och en sydlig del. Den norra delens gator har siktlinjer mot vattnet och strandkanten är helt 
tillgänglig för allmänheten och man kan röra sig utmed vattnet hela vägen. Den södra delen 
av Romstad däremot har inte alls samma öppenhet mot vattnet. Tre av gatorna går visser-
ligen ner mot vattnet men dessa gator är korta och skär inte, som i den norra delen, genom 
hela området. Gatorna i Romstads södra del avslutas mot vattnet i en vändzon och det är 
möjligt att röra sig till fots utmed älven men tillgängligheten är sämre här.

På bilden är bara vägar, grönområden och vatten synliga. Det är tydligt att det inte fi nns nå-
got symmetriskt system för vägarna. Man kan se att området har vuxit fram successivt och 
att stadsplanen har anpassats till det område som redan hade börjat bebyggas med hus och 
vägar. 

Grönområden
De största grönytorna ligger i väster och fungerar som skydd mot järnvägen och Skog-
hallsvägen. I den ursprungliga planen var grönområdet fram till Skoghallsvägen tänkt som 
buffertzon för stadens framtida behov. Det var då inte ämnat för bostäder utan för allmänt 
ändamål.

I övrigt fi nns tre parker. Två av dessa, Karlsgrundsparken och Romstadparken, är ganska 
små och avsedda för lek. Den tredje parken, Söderängsparken, är större till ytan, ca 1,63 
ha, och på den fi nns lekredskap, en större grusad yta avsedd för bollspel och stora gräsytor.  
I den ursprungliga planen var tomten strax norr om den stora parken avsedd för barnstu-
geverksamhet. Man kan tänka sig att om planen hade följts hade parkens storlek upplevts 
som större och sambanden mellan väg och park hade känts tydligare. Nu när förskolan fått 
klämma ihop sig tillsammans med tre villatomter blir parken mer otydligt avslutad mot norr.

I den kulturhistoriska inventering över Karlstads stadsdelar som genomfördes på Stadsbygg-
nadskontoret i Karlstad under sommaren och hösten 1996 beskrivs områdets parker som 
ganska oanvända vilket man tror beror på att villatomterna tillgodoser behovet av grönytor. 
Förmodligen har också parkernas utformning och placering betydelse för hur mycket par-
kerna används. En utförligare diskussion kring detta fi nns i stycket som behandlar trädgårds-
stadens applicering på Romstad.

Söderängsparken

Klarälven

Romstadsparken

Karlsgrundsparken

Detaljplaneområde
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Bebyggelsestruktur
I den kulturhistoriska inventeringen över Karlstads stadsdelar, Stadens identitet , beskrivs 
Romstad som en brokig stadsdel gällande arkitektur och skala. Denna brokighet tillsam-
mans med trädgårdarnas lummighet och Klarälvens vatten med sina småbryggor beskrivs 
som Romstads karaktärsdrag. Brokigheten är till stor del en följd av områdets långa fram-
växt från 1910 till idag. 

Romstad har ett större flerbostadshus inrymmande 129 lägenheter i kvarteret Potatisen 
som uppfördes 1969. Detta är det enda riktigt stora flerfamiljshuset på Romstad. I övrigt 
finns ett flertal flerfamiljshus innehållande 3-4 lägenheter och ett stort antal enfamiljshus.

Den södra delen av Romstad består av ett stort antal villor från sekelskiftet fram till 1960-
tal. Kompletteringar från 1980-talet finns också representerade. I övrigt finns en stor varia-
tion i fasad- och takmaterial. Många fastigheter är förändrade med tillbyggnader, utbytta 
fasadmaterial och tilläggsisoleringar.

Romstads norra del är på sina ställen tätare och mer komplex. Brokigheten i arkitektur och 
skala är kraftigare här. Gatans bredd med sina variationer från riktigt breda gator på ca 
12 m till trängre passager på ca 5 m ökar karaktären av brokighet. Det syns att området 
bebyggts under många år, dock har kvarteren ofta viss samhörighet i tid. Man kan säga att 
Romstads karaktär är den brokighet som blandningen gör men i vissa delar övergår också 
brokigheten till att bli rörig.



Trädgårdsstaden
Beskrivning
Trädgårdsstaden är ett begrepp med positiv klang och har ”tyvärr lockat nutida reklamma-
kare att utnyttja det för att sälja allt från konventionella villaområden till stora punkthus i en 
skogsbacke” skriver Johan Rådberg (arkitekt och docent i stadsbyggnad vid KTH i Stock-
holm) i Den Svenska Trädgårdsstaden.  

Trädgårdsstadens ursprungliga tanke var av social, ekonomisk och politisk art. Trädgårds-
staden skulle vara självständig, självförvaltande och fri från klassmässig segregation och 
markspekulation. Trädgårdsstadens utformning skulle bestå av en måttlig täthet, låga hus, 
trädgårdar och traditionella gator, torg och platser. Något förenklat skulle man ta de goda 
sidorna både från innerstaden och från landsbygden. 

Trädgårdsstaden ser olika ut i olika länder men den svenska tolkningen av trädgårdsstaden 
har varit av mindre enhetlig och mindre stadsmässig karaktär i jämförelse med t.ex. Eng-
land. Den är luftigare, öppnare och mer omväxlande och får liv av grönskan och de ljusmå-
lade fasaderna. Ofta har den svenska trädgårdsstaden varierande typer av hus såsom villor, 
radhus, parhus och mindre flerfamiljshus. Det var runt 1905 – 1920 som Sverige fick sina 
mest betydelsefulla trädgårdsstäder och dessa områden har åldrats på ett mycket bra sätt 
och är idag populära stadsdelar.

Vi kan inte kopiera trädgårdsstäderna från tidigt 1900-tal eftersom behov och krav ser an-
norlunda ut idag. Däremot kan man titta på uppbyggnaden och strukturen för att komma åt 
de positiva effekterna. Johan Rådberg för fram fyra regler för trädgårdsstaden: 
· Måttlig täthet
· Låga hus (max tre våningar)
· Trädgårdar till alla hus.
· Traditionella gator, torg och platser.

En annan ursprunglig tanke var att blanda olika samhällsklasser vilket idag kan översättas 
till en vilja att blanda olika bostadstyper och upplåtelseformer.



Applicering på Romstad
Romstad har fått växa steg för steg och detta har givit Romstad sin brokiga karaktär. Detta 
kan ses som en kvalitet och något som utmärker Romstad. När det nu ska planeras för kv. 
Ärtan står man inför lite andra förutsättningar. Det är ett större sammanhängande område 
som på en gång ska planläggas vilket gör att man har en möjlighet att skapa något an-
nat med större helhet. Samtidigt som många ser det lite röriga och osammanhängande i 
Romstad som områdets charm kan en mer styrd del i kontrast till det brokiga ge ytterligare 
spänning till området.

Söderängsparken hamnar mitt för den nya detaljplanen. Parken ligger ganska centralt i 
Romstad och man skulle kunna vinna på att bygga vidare på detta som den centrala punk-
ten varifrån Romstad utgår. Parken är viktig som stadsdelskärna och som en öppen grönyta 
i kontrast till den täta bebyggelsen i övrigt. Trädgårdsstäderna har sin ”village green” som 
en öppen plats, ofta är gräsbevuxen, som skapar en slags samhörighet och identitet, en 
”community spirit”. 

När man planerar för det nya området kan man välja att göra det utifrån att parken har en 
central plats och på så sätt öka den funktionen. Genom att betona och följa upp befintliga 
linjer genom och utmed parken får parken en självklarare plats i området.



Förslag
Området som ska planläggas ligger intill Söderängsparken och från området finns långa siktlinjer 
dels i syd-nordlig riktning och dels i öst-västlig riktning. Man kan från Söderängsparken blicka genom 
Romstad, över Klarälven och över till Sommarrosidan. Dessa två kvaliteter, parken och siktlinjerna 
är något man bör ta vara på i planeringen av den nya bebyggelsen. Genom att ytterligare förstärka 
siktlinjerna och parken som central plats kan den här delen bli Romstads kärna. 

Idag finns två utfarter från Romstad. Den ena går från Romstadvägen ut på Skoghallsvägen och den 
andra från Romstadvägen ut på Våxnäsgatan. Detta gör att en stor del av trafiken till och från Rom-
stad går utmed Romstadvägen. De båda mynningarna till Skoghallsvägen respektive Våxnäsgatan 
blir följaktligen mycket belastade. Ytterligare en infart/utfart skulle kunna sprida trafiken i, till och från 
området. Görs denna infart/utfart som förslaget visar följs en redan befintlig siktlinje från Marielunds-
gatan upp. Marielundsgatan förlängs utan att fysiskt knytas samman med den nya vägen. Trafiken 
leds då in centralt i Romstad och fångas upp i parken för att sedan fördelas vidare. Hade man i stället 
placerat infarten/utfarten till en befintlig gata i samma riktning, tex Norra Karlsholmsgatan är risken att 
belastningen på Norra Karlsholmsgatan blir stor. 
 
Genom att formera bebyggelsen i en båge väster om Söderängsparken blir parken kringbyggd. Övrig 
bebyggelse söder och norr om parken följer Fagerängsgatans sträckning som i kvarteret Moroten. 
Parken blir Romstads kärna. En plats dit man kan gå när man vill vistas utanför den egna tomten och 
som dessutom ger rymd och öppenhet till de annars tätbebyggda kvarteren.  

Skoghallsvägen görs om till lokalgata och hastigheten skyltas om till 50km/h. Ett förbud mot farligt 
gods skyltas också här. Samtidigt bör man hitta en säker och trygg plats för oskyddade trafikanter 
att passera Skogallsvägen och Skoghallsbanan. För att övergången ska vara tillgänglig för alla vid 
alla tidpunkter bör den inte vara planskild. Bra exempel på övergångar som fungerar finns på Södra 
Råtorp.

Söderängsparken har redan en central plats på Romstad men den funktionen som kärna förstärks 
ytterligare genom att en infart dras in mot parken och att den nya bebyggelsen formerar sig efter par-
kens utsträckning. Parken kan även dras upp över Fagerängsgatan med en annan markbeläggning 
och avslutas i en trädrad på den västra sidan om gatan. 

Utmed Fagerängsgatan fortsätter de fristående villorna såsom de har påbörjats i kvarteret Moroten. 
Vid Söderängsparken tar parhus vid som utgör en tätare bebyggelse vars tomter blir något mindre. 
De boende här har nära tillgång till parken och kan använda den som lekyta och mötesplats. Flera 
släpp lämnas mellan byggnaderna för att göra skogen upp mot Skoghallsvägen lättillgänglig.

Området mellan Skoghallsbanan och Skoghallsvägen används förslagsvis till en återvinningsstation.

(Footnotes)
1 Björklund, Monika och Johansson, Hans. 1996. Stadens identitet. Romstad. Del 3. Karlstad.
2 Rådberg, Johan 1994. Den svenska trädgårdsstaden. Stockholm. 
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Konsekvenser
Bebyggelsestruktur
Romstad får med den nya bebyggelsen en ordnad struktur kring Söderängsparken. Parken 
blir inramad och får en större betydelse som stadsdelspark. Den påbörjade bebyggelsen 
på Fagerängsgatans västra del avslutas och Fagerängsgatan blir en dubbelsidig villagata. 
Den nya infarten och en gångväg över parken kommer också att ta upp och förstärka en av 
siktlinjerna från Romstad och över till andra sidan älven.

Natur
En del av skogsridån mot Skoghallsvägen ersätts med bebyggelse. Skogen är redan idag 
planlagd för allmänt ändamål. Skillnaden med det nya förslaget är att marken planläggs för 
bostäder och att ett betydligt mindre område bebyggs. En stor del av skogen sparas och i 
den nya bebyggelsen kommer fl era släpp mot skogen att fi nnas.

Trafi k
I det nya förslaget fi nns en ny in och utfart till Skoghallsvägen som troligen kommer att av-
lasta de två befi ntliga in och utfarterna. Förhoppningsvis blir trafi ken inom Romstad också 
mer fördelad så att belastningen på Romstadvägen minskar.

Den nya bebyggelsen placeras så att den klarar riktvärdena för buller som riksdagen i sam-
band med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har fastställt.

Hur den nya bebyggelsen utsätts för buller undersöks i detaljplaneprocessen.

Infrastruktur
De kommunaltekniska försörjningsnäten är utbyggda i området, just nu byggs fjärrvärmen 
ut här. 

Fortsatt planarbete
När programmet godkänts av Byggnadsnämnden utgör programmet underlag för plan-
läggning av området. I detaljplaneprocessen fi nns möjligheter för berörda att påverka den 
slutliga utformningen av området.

En detaljplan som vunnit laga kraft ger rättigheter att bebygga området i enlighet med de 
bestämmelser som anges i planen.

   Planprogrammet är utarbetat på
   Stadsplaneringsförvaltningen av 
   stadsbyggnadsarkitekt Lina Forslund, 
   054-295422, lina.forslund@karlstad.se




