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1. Inledning

BAKGRUND
Kronoparken är ett attraktivt utvecklingsområde med Karlstads universitet som central knutpunkt. Flera aktörer 
visar intresse att bygga främst studentbostäder i området. Samtidigt finns en problematik kring stråken i norra 
Kronoparken, i synnerhet mellan Campus och Universitetet. Fastighetsägaren till Mandolinen 7 har inkommit med 
förfrågan om att förtäta sin fastighet med studentlägenheter. Av denna anledning vill Stadsbyggnadsnämnden att 
området studeras ur ett mer övergripande perspektiv bl.a. avseende trygghet, trafik- och grönstruktur i relation till 
förtätningsmöjligheter. 

PLANUPPDRAG
Stadsbyggnadsnämnden gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Mandolinen 7  
2014-01-22 §11. Det bedömdes lämpligt att i ett inledande programskede studera anslutande områdens 
utvecklingsmöjligheter och kopplingar inom norra Kronoparken. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande 
detaljplaner inom området. 

PLANROGRAMMETS SYFTE
Planrogrammet prövar möjligheterna att förtäta området runt Kronoparkens vattentorn med ny bebyggelse för 
bostadsändamål samtidigt som utveckling av stråk belyses i ett större sammanhang. Byggnaders placering, höjd och 
utformning studeras. 

PLANDATA, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är beläget centralt i stadsdelen Kronoparken, 7 km från Karlstads centrum. Området gränsar till 
bostadsområden i norr, väster och söder. Österut ligger Kronoparkens vårdcentral och Karlstads universitet. 
Planområdet omfattar drygt 8 ha inom huvudsakligen två fastigheter; privatägda Mandolinen 7 och kommunägda 
Kronoparken 1:1.

Ovan: Planområdets avgränsning.
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2. Planförslag
STADSBYGGNADSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MARKANVÄNDNING 
Planprogrammet syftar till att komplettera Kronoparken med bostäder i anslutning till Karlstads universitet och 
befintlig service samt skapa en ökad stadsmässighet, med trygga och trivsamma miljöer där den gående och cyklande 
människan prioriteras. 

Stadsmässigheten som bidrar till att levandegöra området och bättre integrera universitetet i stadsdelen bygger på en 
tätare bebyggelse som genom sin placering skapar definition i gaturummet, med entréer och publika lokaler ut mot 
gatan. De gröna kvalitéerna i gatumiljön bör bevaras och bearbetas. En större sammanhängande del av skogsområdet 
runt vattentornet bevaras. För att skapa en god tillgänglighet till skogsområdet bevaras gröna kilar mellan den nya 
bebyggelsen, framför allt mot den nya gatan. Gränszoner mellan privata och publika zoner ska utformas med omsorg 
och tydlighet. Semiprivata gårdsmiljöer kompletteras med privata balkonger och takterasser för att säkerställa en god 
boendemiljö.

Stadsdelens siluett och vattentornets betydelse som landmärke värnas i förslaget genom begränsning av den nya 
bebyggelsens höjd och att det är släpp i bebyggelsen som stärker kopplingen och skapar siktlinjer mot vattentornet. 
Framförallt är det viktigt att bevara möjligheten att från Sommargatan uppleva vattentornets monumentalitet i sin 
helhet. Bebyggelsen placeras varsamt och följer topografin. 

I planprogrammet kompletteras området i huvudsak med bostäder (B). Längs Sommargatan samt öster om den 
nya lokalgatan möjliggörs också centrumändamål (BC). I delar av området möjliggörs skola (BCS). En del av 
skogsområdet runt vattentornet bevaras som naturmark (NATUR) och park (PARK). Inom Mandolinen 7 utökas 
användningen till bostäder, kontor, parkering, universitet och forskning (BKPS1).  

Planprogrammet inrymmer totalt mellan 23 - 38 000 m2 bostads- och verksamhetsytor, där 1200 m2 BTA avser 
förskola. Reserande ytor beräknas fördelas mellan omkring 50% boende, 45% studentboende samt 5% verksamheter. 
Omräknat till antal ger detta mellan 500-900 lägenheter. Spannet i kvadratmeter och antal lägenheter beror på hur 
mycket av den föreslagna byggrätten som utnyttjas samt den faktiska fördelningen av bostads- och verksamhetsytor.

Ovan: Föreslagen markanvändning för området. 
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Utforma mötet mellan 
privata och publika zoner 

med omsorg

Placera ny bebyggelse 
varsamt i topografin

Bearbeta grönytan 
för ökad trygghet 

och trivsel

Utforma en trafiksäker korsning 
med prioritet för gång-, cykel-  

och kollektivtrafik

Utforma tydligt publika 
entréer till grönområdet i 

strategiska lägen

Ge definition åt rummet 
i korsningen med 
vinkelbyggnader

Kompensera hårdgjord 
yta med gröna 

stadbyggnadselement

Prioritera gång- och 
cykeltrafik och skapa gena, 

tydliga och trygga stråk

Vårda gröna kvaliteter 
längs gångstråken

Bevara en trädridå mot 
bebyggelsen i söder

Bevara skogskaraktär 
i norr och möjliggör 

en park i söder

Skapa en publik plats 
runt vattentornet

Skapa en mjuk 
trappning av varierade 

byggnadshöjder 

Gestalta och avgränsa 
parkeringsytan med 

gröna element 

Ge friytor en offentlig 
karaktär och nyttja balkonger 

och tak för uteplatser

Länka Frödingshöjd till 
Sommargatan med 

en ny lokalgata

Värna strategiska siktlinjer 
och kopplingar genom 

släpp i bebyggelsen

Möjliggör verksamheter i 
bottenplan

Spara gröna kilar 
mellan ny bebyggelse

Bevara stora delar av 
skogsområdet för 

rekreation 

Utforma Sommargatan till en 
sammanhållen stadsgata som 

förlänger universitetsområdets 
offentliga rum

Värna vattentornet som 
landmärke och låt 

trädsiluetten dominera 
över ny bebyggelse

Förtäta längs stråk och 
placera byggnader och 

entréer längs gatan

Skapa ett sammanhang 
med möjlig framtida 

utveckling i öster

Utveckla lekmöjligheter 
anpassade till platsens 

karaktär

Studera möjlig vidare 
exploatering längs 

Sommargatan vid utveckling 
av korsning och park

Bearbeta områdets entré 
utifrån stadsdelens gröna 

karaktär

Ovan: Stadsbyggnadsprinciper och skiss över en tänkbar disposition av området. 

Exempel på mötet mellan privata och publika zoner. 
Ovan: Skagershuset, Årsta, Moelven Byggmodul AB.  

Nedan till vänster: Brf Villa Tallvik, Kungsbacka, PEAB.  
Gårdmiljö nedan till höger: Brf Kolla Trädgård, Halmstad, PEAB. 
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BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN

Område BC - Bostäder och centrumändamål norr om Sommargatan
Ny bebyggelse placeras i en tät struktur längs 
Sommargatan som stärker och definierar gaturummet 
och ger den karaktär av en stadsgata. Bebyggelsen 
föreslås här vara gatuhus eller lamellhus i 4-5 våningar. 
Hörnen i den nya korsningen längs Sommargatan bör 
slutas med vinkelställda byggnader mot Sommargatan 
och ny gata, för att definiera platsen. Centrumändamål 
möjliggörs på bottenplan medan övre våningar utöver 
bostadsändamål kan vara aktuella för t ex kontor och 
avknoppningsföretag från universitetet.  

Siktlinjer mot vattentornet värnas. Strategiska 
utblickar bedöms i första hand finnas rakt söder om 
vattentornet och från sydväst vid entrén in till området 
från väster.

Gårdsmiljöerna utformas kompakt med mindre 
gemensamma ytor och kompletteras med balkonger/terrasser. Mötet mellan privata gårdsmiljöer och publika 
zoner som park/naturmark, vattentorn och parkeringsyta utformas med omsorg, öppenhet och tydlighet, utan 
barriärverkande staket och liknande. (Se referensbilder på s.5.) Eventuella komplementbyggnader bör ha sedumtak för 
att fördröja dagvatten och förbättra boendemiljöns kvalitet och utsikt.

Parkeringsbehovet löses inom kvartersmark, företrädesvis i garage med liten andel markparkering.

Ovan: Principskisser för hur gårdsmiljön norr om 
Sommargatankan se ut och avgränsas.

Nedan: Principskiss för hur gårdsmijön söder om 
Sommargatan kan se ut.

Ovan: Aktuellt delområde.
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Ovan: Sektioner som visar på hur den nya bebyggelsen förhåller sig till omgivningarna med vattentornet, skog och befintlig bebyggelse. 

Område BC / PARK - Bostäder och centrumändamål söder om Sommargatan
Byggnaderna placeras tätt inpå gatan för att sluta 
gaturummet samt skapa mesta möjliga friyta mellan 
ny och befintlig bebyggelse och därmed skapa så goda 
solförhållanden som möjligt för gårdmiljön. Bebyggelsen 
kan vara gathus, lamellhus eller stadsradhus i 2-5 våningar. 

Parkering föreslås placeras i söder där solläget är sämre 
och där en naturlig avgränsning och höjdskillnad finns 
mot bebyggelsen söder därom. (Se skiss s.6.) Eventuella 
carport /garagelängor samt komplementbyggnader bör 
ha sedumtak för att fördröja dagvatten och förbättra 
boendemiljöns kvalitet och utsikt. Infart till kvarteret 
föreslås ske från Sommargatan alternativt Valthornsgatan. 

Fortsatt utredning kan komma att bedömma exploatering 
av ytan orimlig ur ekonomisk synpunkt pga den flytt av 
teknisk infrastruktur som krävs. Att ytan bebyggs är dock 
viktigt för programförslagets stadsbyggnadsidé, att läka stadsstrukturen och skapa balans och dignitet i Sommargatan. 
Detaljplanering av ytan bör aktualiseras i samband med reinvesteringsbehov i den tekniska infrastrukturen. Om 
exploatering inte blir av bör ytan istället bearbetas som park-/naturområde. (Se gatusektioner på s.12.) 

En trädridå som avskärmar befintlig bebyggelse i söder från Sommargatan eller ny bebyggelse värnas. Om ytan inte 
bebyggs kan fler träd sparas. Undervegetation gallras och ytan närmast gatan bearbetas för ökad trivsel och trygghet.

Ovan: Aktuellt delområde.
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Område B(CS) - Bostadsbebyggelse och förskola kring ny lokalgata
Längs den nya lokalgatan från Frödingshöjd till 
Sommargatan skapas en tät och strikt struktur med 
lamellhus, gathus eller stadsradhus. Bebyggelsen tillåts 
variera i 2-5 våningar för ökad mångfald och flexibilitet. 
Längs den nya lokalgatan i öst-västlig riktning tillåts 
bebyggelse i upp till 8 våningar. Här kan punkthus tillåtas, 
förutsatt att fasader placeras mot gatan och att utemiljön 
utformas med särskild omsorg. Variationen kräver en 
naturlig trappning av byggnadshöjder, så att en harmonisk 
siluett skapas.

Bebyggelsen anpassas till strategiska siktlinjer och 
funktionella kopplingar mot vattentornet. (Se karta s.9.)  

I det östra delområdet bör verksamheter kunna inrymmas 
i bottenplan och eventuellt även i fler våningsplan. Detta 
skulle tillgodose behovet av verksamhetsytor för företag 
med anknytning till universitetet samtidigt som en mer blandad 
användning uppnås.

Gårdsmiljöer utformas kompakt med mindre  
gemensamma ytor och kompletteras med balkonger/terrasser. 
Gårdsmiljöns avgränsning mot park/naturmark och övrig 
kvartersmark utformas med omsorg, öppenhet och tydlighet, 
utan barriärverkande staket och liknande. Även punkthusens 
gårdar, vilka ofta kan bli vaga på grund av husets form bör få en 
tydlighet i avgränsningen mot naturmarken.

Parkering anordnas inom kvartersmark. Delar av den 
norra bebyggelsens parkeringsbehov bör kunna lösas via 
samnyttjande av parkeringsytorna inom Frödingshöjds södra 
delar. Möjligheter att samutnyttja parkering inom Mandolinen 
7 bör också utredas vidare. Eventuella carport /garagelängor 
samt komplementbyggnader bör ha sedumtak för att fördröja 
dagvatten och förbättra boendemiljöns kvalitet och utsikt.

Behovet av en ny förskola tillgodoses i områdets norra del, 
öster om ny lokalgata, i övergången mot Frödingshöjds 
bebyggelsestruktur. Förskoletomten ska utformas enligt angivna 
stadbyggandsprinciper i minst två våningar. Gården möjliggör en grön 
koppling mellan skogsområdet i väst och skogsslänten i öster. 

Ovan: Aktuellt delområde.

Ovan: Principskiss för hur tomter tillhörande stadsradhus kan utformas.

Ovan: Principskiss för hur gårdsmiljön  
runt punkthus kan utformas.

Ovan: Principskiss för förskola.
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Område PARK / NATUR  - grönområdet kring vattentornet och i väster
En större sammanhängande del av skogsområdet bevaras. I 
den norra delen behålls skogskaraktären medan den södra 
delen kan utvecklas till en mer programmerad parkmiljö. 
Detta skulle öka platsens användning och rekreativa 
värden. Lekmöjligheter bör utvecklas utifrån platsens 
karaktär. En park skulle också bidra till att markera entrén 
till Kronoparkens centrum och universitetsområdet och 
skapa ett välkomnande anslag längs Sommargatan. 

Flera tydligt publika entréer till grönområdet bör utformas 
i strategiska lägen mellan ny bebyggelse,  
med syfte att göra området till en tillgänglig kvalitet  
för hela stadsdelen. Viktiga kopplingar in i  
parkområdet tydliggörs från söder, sydväst samt från den 
nya lokalgatan i öster. Entréer bör också kopplas till GC 
stråk i norr och väster. Befintligt stigsystem i skogsområdet 
tas tillvara och utvecklas med bevarad naturlig karaktär. 

Vattentornets funktion ska säkerställas samtidigt som tillgänglighet och inramning bör utvecklas. Platsen runt 
vattentornet föreslås bearbetas för att skapa ett publikt sammanhang för landmärket. Här blir gränssnittet mellan 
kvartersmark och park viktig att arbeta vidare med.

Det gröna stråk som passerar planområdets västra gräns bevaras. Grönytan väster om Höstgatan bör bevaras som en 
grön infiltrationsyta och bearbetas tillsammans med det gröna stråket för ökad trygghet och trivsel. Träden på den lilla 
grönytan har ett visuellt värde som fondmotiv kopplat till en eventuell utveckling av park öster om Höstgatan.

Områdets entré bör utformas utifrån stadsdelens gröna karaktär. Möjlig vidare exploatering längs Sommargatan bör 
studeras i samband med utveckling av korsningen, grönområde/park samt på längre sikt fortsatt utveckling av bostäder 
söder om Sommargatan.

Ovan: Aktuellt delområde.
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Ovan: Förändringar i grönstrukturen i och med planförslaget.
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Område BKPS1 - bostäder, kontor, parkering, universitets- och forskningsändamål 
Användingen för befintlig byggrätt breddas till 
att omfatta bostäder, kontor, universitets- och 
forskningsändamål samt forskningsanknuten 
näringsverksamhet.

Ny bebyggelse placeras i söder längs Sommargatan i fyra 
till fem våningar och längs ny lokalgata i upp till åtta 
våningar. Exploatering i områdets norra del bör ses i ett 
sammanhang av vidare utveckling av grannfastigheten 
mot Universitetsgatan.

Friytor i området ska ges en offentlig karaktär som 
kopplar till byggnadens offentliga användning. 
Balkonger och takterasser för befintlig verksamhet 
föreslås framför uteplatser av ythushållningsskäl.

Delar av parkeringsbehovet för expoateringen inom 
Mandolinen 7 kan tillgodoses genom tillskapande av ett 
p-däck. Resterande parkeringsbehov löses företrädelsevis 
i garage. 

Parkeringsbehov
Planförslaget inrymmer mellan 23 - 38 000 m2 
bostads- och verksamhetsytor. Utbyggnaden norr 
om Sommargatan motsvarar enligt antagande om 
fördelning av användningar ett behov om ca 140-200 
nya parkeringsplatser för bil. Detta enligt gällande 
parkeringsnorm för boende (9ppl/1000BTA) och 
verksamheter (8ppl/1000BTA) kompletterat med 
förslag till ny parkeringsnorm för studentbostäder 
(3ppl/1000BTA). Antalet p-platser som krävs beror 
i första hand på antalet våningar som byggs samt 
fördelningen av möjliga användningar. Exploatering 
söder om Sommargatan motsvarar ett behov på ca 55 
parkeringplatser.

Befintlig parkeringsyta inom Mandolinen 7 inrymmer 
idag ca 100 parkeringsplatser. Denna kapacitet kan 
fördubblas genom tillskapande av p-däck. Utökningen 
tillräknas parkeringsbehov för ny bebyggelse, medan 
befintlig parkeringskapacitet bedöms uppfylla behov av 
befintlig verksamhet på fastigheten.

Möjlig samnyttjande av vakant parkering inom 
Frödingshöjd bedöms enligt uppgift från KBAB uppgå 
till ca 50 parkeringsplatser.

Parkering som ordnas i parkeringgarage ger ca 15 
parkeringplaster/lamellhus och ca 8 parkeringplaster/
punkthus. Parkeringbehovet kan således uppfyllas inom 
planområdet med en kombination av lösningar.

Ovan: Aktuellt delområde.

Ovan: Principskiss för gestaltning av p-däck.
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Ovan: Principskiss för hur gårdsmiljön runt 
punkthus kan utformas.
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Sommargatan och ny lokalgata
Sommargatan föreslås utvecklas till en sammanhållen 
stadsgata med dubbelsidig trädallé, vilken tillsammans med 
de nya byggnaderna skapar ett väldefinierat gaturum som 
markerar och integrerar universitetsområdet i stadsdelen. 
Området kompletteras med en ny lokalgata som förbinder 
Frödingshöjd med Sommargatan. Ännu en ny lokalgata 
förelås kopplas till Universitetsgatan. 

Förslaget prioriterar gång- och cykeltrafikanter genom 
att tillskapa gena, trygga och tydliga stråk i ett plan. 
Befintligt GC-nät kompletteras med nya eller ombyggda 
GC-vägar. Norr om Sommargatan föreslås ett nytt GC-
stråk som kopplas vidare norrut via Höstgatan. Detta blir 
ett nytt huvudstråk mellan bostadsområdet Campus och 
universitetet. Läget på Sommargatans norra sida gör det 
möjligt att cykla sträckan utan att korsa någon gata och att angöra Campus på Höstgatan för en bättre entrésituation. 
Den bidrar också till en ökad trygghet då stråket får stöd i ny bebyggelse längs gatan och inte kräver passage under 
gatan. Exploatering på Sommargatans södra sida kräver att GC-vägen flyttas i anslutning till gatan, enligt dess 
befintliga placering i Sommargatans östra del. 

Korsningen Höstgatan/Sommargatan föreslås få en ny utformning som ökar trafiksäkerheten, sänker hastigheten och 
samtidigt skapar god framkomlighet. En möjlig lösning är en cirkulationsplats. Vid utformningen av korsningen 

Ovan: Aktuellt delområde.
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Ovan: Föreslagna förändringar i trafikstrukturen.

Ovan: Gatusektioner för ny lokalgata, med cykelväg eller blandtrafik.
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Ovan:  Skiss över ny lokalgata.

ska GC-trafik och kollektivtrafiken prioriteras. Öster om 
korsningen Höstgatan/Sommargatan föreslås att GC-stråken 
kopplas samman med en säker passage över gatan. 

De nya gatorna föreslås ha en enkelsidig trädplantering med 
kantstensparkering (för besökare) och dess utformning ska 
uppmuntra till låg hastighet. Nya lokalgator föreslås integreras 
i omgivande GC-nät. 

Flera alternativa stråk genom området utvecklas. Mellan 
Universitetsgatan och Frödingshöjd är det lämpligt att 
omvandla en befintlig genväg till GC-väg. I det bevarade 
skogsområdet (PARK/NATUR) bör man vara mer varsam och 
bevara stigsystemets naturliga karaktär.
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3. Förutsättningar och rekommendationer
I detta kapitel redovisas förutsättningar och rekommendationer för fortsatt planarbete. Dessa har varit vägledande vid  

framtagandet av planprogrammet och ska vara vägledande även i fortsatt detaljplanarbete.

HISTORIK
Kroppkärrs kronopark var fram till slutet av 1960-talet ett statligt ägt skogsområde. I samband med att man under 
60-talet planerade att bygga en ny stadsdel här uppfördes vattentornet, med kapacitet för en stor etablering. Idén 
bestod av fyra delområden, med bostäder och områdesservice för omkring 17 000 boende, men också arbetsplatser, ett 
regionalt centrum samt plats för det som skulle komma att bli Karlstads universitet.

Det första delområdet söder om Sommargatan började i väster byggas enligt planen, med effektiva byggmetoder i en 
tät struktur av flerbostadshus med anknytande service. Därefter krymptes utvecklingsplanerna stegvis och den version 
av Kronoparken som växte fram blev alltmer glest och renodlat som bostadsområde. 

Sommargatan utformades som en slags ringled, tänkt att föra trafiken till och från bilfria bostadsområden. Genom 
universitetsområdets utveckling har gatans funktion förändrats. Idag är universitetet ett nav i stadsdelen och i staden i 
stort. Sommargatan är inte längre del av ett mellanrum, utan har fått en central funktion som plats.

1976

2003

1972

1988

MARK

Markförhållanden
Marken inom planområdet är till viss del bebyggd men består till stor del av friytor. Marken är kuperad och som 
mest skiljer det 10 m i höjdled mellan skogsområdets högsta punkt och Sommargatan. Området omfattar inga 
kända fornlämningar och misstänks inte heller innehålla några markföroreningar. Enligt jordartskartan utgörs de 
geotekniska förutsättningarna inom planområdet dels av urberg, dels av sandig morän och postglacial sand. Därmed 
bedöms översiktligt grundläggnings- och stabilitetsförhållandena vara goda. Värden av markradon misstänks ligga över 
gränsvärden i området.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete

Topografin är ett karaktärsskapande värde. I fortsatt 
planarbete och exploatering bör höjdskillnader tillvaratas. 

Detaljerade geotekniska undersökningar kan komma att krävas i samband med kommande detaljplaner för att utreda 
och fastställa grundläggningssätt. 

Om lämningar påträffas i gräv- schakt- och byggarbeten skall Länsstyrelsen underrättas enligt kulturminneslagen.

Eventuellt behov av planbestämmelser avseende radon hanteras i kommande detaljplaner.

NATUR OCH REKREATION

Grönstruktur och landskapsbild
Stadsdelens grönstruktur präglas av sparad naturmark, som ger området en tydlig karaktär. Programmerade 
parkytor för lek och rekreation är samlade i ett stråk söder om Kronoparkens centrum. I övriga delar av stadsdelen 
saknas öppna programmerade ytor och varierade upplevelsevärden. De gröna friytorna inom planområdet består 
av skog och impediment. Skogsområdet är karaktärskapande och har vissa rekreativa värden, men användnings- 
och vistelsemöjligheterna är begränsade. Sommargatan upplevs som grön och präglas av tät sparad natur. Den 
i området täta och ovårdade växtligheten bidrar till att många upplever det som otryggt. Skogsområdets högre 
visuella värde ligger i vyn från norr och från det gröna stråk i väster, som knyter samman Kronoparkens centrum 
med närströvområdet norr om stadsdelen. Skogen som ramar in vattentornet är en del av stadsdelens siluett och 
vattentornet som landmärke.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Sammanhängande delar av skogsområdet runt vattentornet ska bevaras för rekreation.

Skogskaraktären i områdets norra del ska bevaras medan den södra delen bör utvecklas till park. 

Platsen runt vattentornet bör bearbetas så att det uppfattas som ett publikt område som tillhör och förstärker 
landmärket. 

Tydligt publika entréer till grönområdet ska skapas i strategiska lägen, för att öka tillgängligheten och platsens värde 
som tillgång för hela stadsdelen. 

Ovan: Fygfoton som visar områdets utveckling, www.karlstad.se

1960 1994

2003 2013
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Bevara stigar genom naturområdet och utveckla vid behov nya med naturlig karaktär. 

Grönytan väster om Höstgatan bör bevaras som en grön infiltrationsyta och bearbetas tillsammans med det gröna 
stråket för ökad trygghet och trivsel. Träd bör värnas som fondmotiv sett från en eventuell park vid vattentornet. 

En länk mellan det större grönområdet och skogssluttningen mot Universitetsgatan bör bevaras.

Växtlighet
Skogsområdets norra del är en tät tallpelarsal med omfattande stigsystem och bergshällar. Den södra delen mot 
Sommargatan och den östra delen mot Mandolinen 7 är mer slyig och uppblandad med lövträd. Djupa diken omger 
Sommargatan. Grönytan väster om Höstgatan är tät, slyig och ovårdad. Söder om Sommargatan är grönytan delvis 
grästäckt och en ridå av träd och tät sly skapar en gräns mot parhusbebyggelsen i söder. Högväxta lövträd kantar delar 
av Sommargatans södra sida väster om Valthornsgatan. Närmast universitetet i öster har Sommargatan iordningställts 
med trädplantering på båda sidor. Naturmarken inom området bedöms inte ha några större naturvärden, men har en 
viktig funktion för dagvattenfördröjning, rekreativa värden och värden som sammanhängande spridningskorridor.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

En kontinuerlig trädridå som avskärmar befintlig bebyggelse söder om Sommargatan ska värnas. 

För att öka trygghet och trivsel bör tät och ovårdad växtlighet gallras och skötas regelbundet. 

Kompensera hårdgjord yta med olika gröna lösningar som också tillför upplevelsevärden som stadsbyggnadselement.

För in gröna element och gatuträd i gestaltningen av Sommargatan och nya lokalgator.
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Ovan: Befintlig grönstruktur i området. 
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Lek och rekreation
De norra och västra delarna av skogsområdet lämpar sig för lek och korta promenader. Topografin med berghällar och 
den omslutande skogskänslan har stora lek- och rekreationsvärden. Här finns också en enkel grillplats. Många upplever 
dock skogsområdet som otryggt.

Söder om planområdet finns Kronoparksskolans lekplats, Aktiva parkens lekplats och parkleken. Norr om planområdet 
ligger Klasmossens IP. I skogen norr om Frödingshöjd finns även ett 2,5 km långt elljusspår.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Då delar av planområdet som idag utgörs av skogsmark föreslås bebyggas, är det viktigt att de delar som sparas vårdas 
och att de kvaliteter som finns utvecklas för att grönområdet också fortsatt ska vara en allmän tillgång i närområdet.

Kvartersmark som gränsar till naturmark måste utformas med omsorg.

Lekmöjligheter anpassade till platsens karaktär bör utvecklas inom skogsområdet, friytor och gårdsmiljöer för 
nytillkommande bebyggelse.

BEBYGGELSE

Stadsbild och bebyggelsestruktur
Planområdet karaktäriseras av stora ytor, storskaliga byggnader och tät skog. Tät och ovårdad vegetation skapar 
barriärer och otrygghet, men ger också en lummig grön prägel till området under sommarhalvåret. Den befintliga 

Ovan: Skogsområdets norra delar. Nedan till vänster: Skogsområdet från Sommargatan. Nedan till höger: Cykelväg i områdets västra gräns. 
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miljön saknar sammanhang, mänsklig skala och en tydlig funktion i stadsdelen. 

Vattentornet är ett landmärke i stadsdelen, men är också synligt från flera delar av staden. Övrig bebyggelse inom 
planområdet består av den gamla sjukhemsbyggnaden där Stora Enso och Innovation Park har sitt kontor. Omgivande 
bostadsområden har enhetliga karaktärer och kännetecknas av friytor längs gatan. Bostadsområdet Frödingshöjd, norr 
om planområdet, är inramat av skog, med parkering och områdesservice närmast gatan. Småhusområdet söder om 
planområdet liknar Frödingshöjd i struktur, men är relativt tätt och lågt.

Gaturummet längs Sommargatan är stort och saknar tydlig inramning och stadga. De byggnader som finns ligger 
indragna och orienterade bort från gatan. Utanför planområdet, vidare längs Sommargatan, är strukturen uppbruten, 
storskalig och präglad av större friytor. De två punkthusen i Unionen sticker ut med sina 11 våningar och markerar 
entrén till universitetstorget. Universitetsområdet ligger indraget från gatan och består av många sammanbyggda 
volymer. 

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Ny bebyggelse ska hålla ihop och ge definition till gaturummet. Detta genom att byggnader placeras längs gatan 
med entréer vända ut mot gatan. En sammanhållen struktur av lamell- gat- eller stadsradhus, vilka bäst stödjer dessa 
principer, är att föredra i hela området. Punkthus kan dock vara möjliga att uppföra längs den nya lokalgatan, i öst-
västlig riktning. Förgårdsmark ska finnas och hållas liten och konsekvent. 

Bebyggelsen ska placeras varsamt i topografin där omfattande schaktningar och utfyllnader undviks. 

Gröna kilar med skog ska bevaras mellan ny bebyggelse för att skapa karaktär och kopplingar till skogspartiet. 

I exploateringen av området ligger en utmaning i skalförhållandet mellan vattentornet, dess närmaste miljö och ny 
bebyggelse. Gränszonerna mellan privata och publika zoner ska utformas med omsorg och tydlighet, utan staket eller 
liknande barriärverkande markörer. Semiprivata kompakta gårdsmiljöer bör kompletteras med privata balkonger och 

Ovan:  Sommargatan. Nedan till vänster: Frödingshöjd. Nedan till höger: Söder om Sommargatan.
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takterrasser.

Komplementbyggnader bör utformas med sedumtak för att öka boendemiljöns kvalitet och utsikt samt fördröja 
dagvatten.

Vattentornet
I Kulturmiljöprogrammet utpekas Kronoparkens vattentorn som en byggnad med visst kulturhistoriskt värde. 
Vattentornet vittnar om stadsdelens framväxt vilket ger ett samhällshistoriskt värde. Den bevarade funktionen ger 
ett kontinuitetsvärde. Det karaktäristiska utseendet, funktionen som landmärke och användningen som publikt 
utsiktstorn ger upplevelse- och miljöskapande värden. 

Vattentornet utgör ett lokalt landmärke i Kronoparken och i Karlstad i stort. Vattentornet en del av det högbelägna 
Kronoparkens siluett, och den omslutande skogen läses samman med landmärket och utgör en viktig del av 
landskapsbilden. I närområdet är vattentornets monumentalitet påtaglig.

Vattentornet medför en skuggning för omgivningen, vilket kan påverka tillkommande bebyggelse. (Se skuggstudie 
nedan.) Tack vare tornets smala byggnadskropp skuggar tornet omgivningen under en begränsad tid innan solen och 
skuggan rör sig vidare.

Ovan: Skuggstudie över vattenstornets påverkan. Bild 1 Vårdagsjämning kl 15, bild 2 sommarsolståndet kl 18, bild 3 vintersolståndet kl 14.
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Ovan: Höjdstudie. 

Ovan: Landskapssektion.
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Rekommendationer för fortsatt planarbete

Bedömning av ny bebyggelses höjd har baserats på vattentornets betydelse som landmärke samt omgivande 
bebyggelses och gaturums skala. Utgångpunkten är att ny bebyggelse kan uppföras i 2-5 våningar. Undantag görs 
för bebyggelse placerad på Sommargatans norra sida samt för bebyggelse längs ny lokalgata i öst-västlig riktning i 
planområdets nordöstra del. Gränsen på fem våningar motsvarar i skala trädtopparnas linje och bedöms harmoniera 
med befintlig bebyggelse på Frödingshöjd. På Sommargatans norra sida bedöms ny bebyggelse behöva hållas i 
denna högre nivå för anpassning till gatans bebyggelse och vattentornets skala och tillåts uppföras i 4-5 våningar. 
Planområdets nordöstra del läses inte på ett lika påtagligt sätt samman med varken vattentornet eller Frödingshöjd 
och kan därför tillåtas högre, men ska underordnas vattentornets cylinder och de två punkthus som idag markerar 
universitetstorgets entré. En lämplig övre gräns för bebyggelse längs ny öst-västlig gata bedöms vara 8 våningar. I 
fortsatt detaljplanearbete bör ovan nämnda förhållanden säkerställas, genom reglering av ny bebyggelses höjd, takform 
och markens höjdsättning.

I närområdet bedöms synligheten vara särskilt viktigt från Sommargatan väster om planområdet. Genom att bevara 
skogsområdet norr om vattentornet bibehålls en rumslig inramning. För att framhäva och tillgängliggöra landmärket 
behöver man i det fortsatta arbetet jobba vidare med strategiska siktlinjer och funktionella kopplingar mellan ny 
bebyggelse. Viktiga punkter bedöms finnas rakt söder och öster om vattentornet.

Ytan runt vattentornet bör vidareutvecklas för att förbättra tillgängligheten och skapa ett publikt sammanhang för 
landmärket. 

Vattentornets tidtypiska arkitektur har ett starkt, enkelt och tydligt avläsbart uttryck. Ny bebyggelse behöver förhålla 
sig till dess arkitektur i utformning och materialval. Möjliga utformningsbestämmelser bör utredas i detaljplanearbetet.

Vattentornets funktion ska säkerställas i kommande detaljplan.

Offentlig och kommersiell service
Inom planområdet finns ingen service. Runt universitetsområdet finns bla vårdcentral, apotek, gym, restaurang och 
kiosk. Vid Kronoparkens centrum, ca 500 meter från planområdet finns bla matbutiker. Det finns även flera förskolor 
och en grundskola i närområdet.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

För att området ska bli en vital del i Kronoparken bör kommande detaljplaner möjliggöra kontor, 
centrumverksamheter och samhällsservice.

En ny förskola placeras enligt tidigare skiss öster om ny lokalgata mellan Frödingshöjd och Sommargatan.

Tillgänglighet och trygghet
I dialog med studenter och förskolepersonal beskrivs skogsområdet runt vattentornet som ett otryggt tillhåll. De gång- 
och cykelstråk som inte ligger tätt intill gatan beskrivs som otrygga, då vegetationen är tät och man saknar överblick 
och god belysning. Både trafiksepareringen och bebyggelsens struktur bidrar ytterligare till känslan av otrygghet då 
kontakten med förbipasserande och boende inomhus är starkt begränsad.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Utformning av allmänna platser och torg ska beakta tillgängligheten för alla oavsett funktionsnedsättning och ålder. 

Nya och befintliga platser ska upplevas trygga under dygnets alla timmar och under hela året. 

Ett fortsatt arbete för ökad trygghet med fokus på praktiska frågor som belysning, vegetation och GC-portarnas 
utseende bör genomföras i samarbete med boende och verksamma i området. 
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GATOR OCH TRAFIK

Biltrafik
Sommargatan är en huvudgata i stadsdelen, med målpunkter i universitetet, Kronoparkens centrum, omgivande 
bostadsområden och E18. Trafikmängden på Sommargatan är 4500 fordon/årsmedeldygn, vilket är jämförbart 
med Drottninggatan i Karlstads centrum. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Övergångsställe finns i öster 
i höjd med Valthornsgatans anslutning till Sommargatan, i övrigt saknas passager på sträckan. Avsaknaden av 
hinder gör det möjligt att komma upp i hastighet på raksträckan genom planområdet, där det finns en upplevd 
fortkörningsproblematik. Norr om planområdet ligger Frödingshöjds bostadsområde som nås via Universitetsgatan 
i öster. Kopplingen västerut mot Höstgatan begränsas av en sektion av Klasmossevägen som endast används som 
bussgata. Stadsdelen är planerad med tydlig trafikseparering. Sommargatans utformning genom planområdet påminner 
mer om en landsväg eller trafikled än en stadsgata. Detta ger Sommargatan en stor barriärverkan som delar upp snarare 
än länkar samman områdena runt omkring.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Sommargatan bör ges en ny utformning som stadsgata i syfte att minska dess barriäreffekter. En omdaning av 
Sommargatan till karaktären av lokalgata ingår i kommunens trafikplan.

Korsningen Höstgatan-Sommargatan bör studeras vidare för att ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

För ett integrerat trafiksystem föreslås två nya lokalgator. Exakt placering utreds i kommande detaljplanearbete.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelstråken i området, i synnerhet mellan bostadsområdet Campus och universitetet, upplevs som ogena 
och otrygga. Flera kopplingar och diagonala stråk saknas, vilket också bidrar till upplevelsen av att området är svårt 
att orientera sig i. På sina håll har stigar trampats upp för att skapa genvägar. Det finns en brist på övergångsställen 
i strategiska lägen, vilket då många ändå väljer att korsa gatan skapar en situation med bristande trafiksäkerhet. 
Omgivningen kring gång- och cykelvägarna i området är på många håll präglad av vegetation, som upplevs som 
vildvuxen och otrygg. I området finns flera planskilda korsningar, där gång- och cykelvägen leds ner i portar under 
bilvägen. Dessa punkter upplevs som särskilt otrygga. 

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Vid all fortsatt planläggning och projektering ska kopplingar till befintligt gång- och cykelvägnät beaktas. Prioritera 
gång- och cykeltrafik och skapa gena, tydliga och trygga stråk i ett plan. 

Komplettera med ett nytt GC-stråk på Sommargatans norra sida. Koppla detta vidare till Campus, längs Höstgatans 
östra sida, för att skapa ett snabbt, säkert och tryggt huvudstråk utan passager över/under gatan.

Befintlig GC-väg på Sommargatans södra sida behöver vid exploatering av ytan flyttas närmare gatan. 

Utforma korsningen Sommargatan/Höstgatan med prioritet för GC- och kollektivtrafik. Koppla ihop GC-stråken med 
en passage över Sommargatan öster om korsningen.

Nya gator ska integreras i omgivande gång- och cykelstråk. 

Befintlig stig mellan Klasmossevägen och Universitetsgatan bör utvecklas till ett gent GC-stråk.

Stigsystemet i skogsområdet bevaras och utvecklas utifrån platsens karaktär. Minst en stig ska kopplas från 
Klasmossevägen till den nya lokalgatan, för att erbjuda alternativa gena vägar för gående. Detaljerad placering görs i 
kommande detaljplanering.
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Ovan: Befintlig trafikstruktur och större parkeringsplatser. 

Kollektivtrafik
Området har god tillgång till kollektivtrafik. Det finns fyra busshållplatser i nära anslutning till planområdet, 
trafikerade av tre av stadsbussens baslinjer, (se karta ovan). Flera länsbussar avgår från universitetet. Välsviken tågstation 
ligger 2 km från planområdet och trafikeras i huvudsak av regionaltrafik, men också av avgångar mot Örebro, 
Stockholm, Gävle och Kongsvinger. 

Rekommendationer för fortsatt planarbete 

Planområdet har god tillgänglighet till busshållplatser och det finns inga planer på varken förändrade placeringar av 
busshållplatser eller nya linjesträckningar.

Parkering
Inom planområdet finns idag endast en privat parkering för Stora Enso, med ett hundratal platser. I anslutning 
till planområdet finns allmänna parkeringar för vårdcentralen, universitetet och förskolorna. Inom Frödingshöjds 
bostadsområde finns ca 370 p-platser, varav ungefär en fjärdedel idag står outhyrda. (Se karta s.21.)

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Vid all fortsatt planläggning ska cykelparkeringar prioriteras för att stimulera hållbart resande. Tillgänglighet till och 
synlighet av cykelparkeringar i anslutning till bostäder, butiker och offentliga inrättningar stimulerar tillsammans 
med en attraktiv kollektivtrafik till hållbart resande och i förlängningen till ett lägre behov av bilparkeringsplatser. Vid 
utformning av ny bebyggelse och dess utemiljöer är det viktigt att tillgodose behovet av cykelparkering. Denna utförs 
företrädelsevis väderskyddad inom gårdsmiljön samt i förråd.

I samband med fortsatt detaljplanering behöver ytterligare parkeringsplatser för bil anläggas inom området. 
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Möjligheter till samnyttjande, tillskapande av parkeringsgarage för ny byggnation samt p-däck inom Mandolinen 7 ska 
utredas vidare i fortsatt planarbete. 

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas för ändrad markanvändning inom planområdet. Sådan markanvändning (eller 
varianter av markanvändning som t.ex. studentbostäder) som inte behandlas i kommunens parkeringsnorm kräver att 
parkeringssituationen utreds vidare.

STÖRNINGAR OCH RISKER

Trafikbuller
Trafikmängden på Sommargatan är 4500 fordon/årsmedelsdygn och trafikökning bedöms ske relativt omfattningen av 
framtida nyexploatering av området. Planprogrammets förslag till framtida exploatering utgår ifrån gaturummet och 
möjligheten att skapa en tät struktur av framförallt ny bostadsbebyggelse som bör tillåtas uppföras i blandade hustyper, 
både längs Sommargatan och nya gator. 

En ny förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader trädde i kraft den 1 juni 2015, med syfte att 
underlätta byggande av små lägenheter. För en bostad om högst 35 m2 gäller (enligt 3§) att bullret inte bör överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. För övrig bebyggelse anges att buller från vägar inte bör 
överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, samt att buller från vägar inte bör överskrida 
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 maximal 
ljudnivå gäller mellan kl. 22.00 och 06.00. Med bostadsrum avses vardagsrum och sovrum.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Programförslaget bedöms vara möjligt att genomföra med hänsyn till förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Bullerberäkningar kommer att krävas för vissa delar av kommande detaljplaneområden inom 
programområdet, främst längs Sommargatan. En medveten utforming av lägenheternas planlösningar kommer att 
krävas inom samma område.

Markföroreningar
Större delen av planområdet utgörs av skog och grönytor. Det finns inga indikationer på att planområdet ska ha 
nyttjats på sådant sätt att det gett upphov till markföroreningar.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Skulle markföroreningar påträffas under spräng-, schakt- eller fyllnadsarbeten ska tillsynsmyndigheten kontaktas enligt 
Miljöbalken 10 kap 11§.

Luftkvalitet
Regeringen har utfärdat luftkvalitetsförordningen (2010:477) med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. 
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. Karlstads kommun mäter 
regelbundet luften i centrala Karlstad och enligt senaste mätning från 2013 klaras MKN för luft i Karlstad. 
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Rekommendationer för fortsatt planarbete

Med hänsyn till att MKN för luft inte överskrids enligt genomförda mätningar i Karlstads centrala gaturum med högre 
koncentration av trafik och bebyggelse som påverkar luftgenomströmning, bedöms det inte föreligga risk att överskrida 
MKN för luft med anledning av ett genomförande av programförslaget.

En förtätning inom området med närhet till ett väl utbyggt nät för både kollektiv-, gång- och cykeltrafik bedöms 
fördelaktigt.

Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för vatten reglerar den vattenkvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 
Syftet är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021. 

Planområdet ligger till viss del inom delavrinningsområde för Hammarösjön och till viss del inom 
delavrinningsområde för Kroppkärrsjön. Kroppkärrsjön bedöms idag ha uppnåt god ekologisk och kemisk status. 
Hammarösjön bedöms idag ha god ekologisk status men omfattas av mål att uppnå god kemisk status till år 2021, 
enligt statusklassning för MKN för vatten.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Hantering av dagvatten ska ses över i samband med detaljplanläggning. Riktlinjer för miljövänligt byggmaterial och för 
avledning av ytvatten från asfalterade fordonsytor kan bli aktuella i kommande detaljplaner.

Extremregn
Klimatförändringarna beräknas leda till att förekomsten av extrem nederbörd kommer att öka. När stora 
nederbördsmängder faller under kort tid orsakar den stora mängden ytvatten översvämning. Utan planering av 
avrinning riskerar ytvatten att bli stående, påverka framkomlighet och orsaka skada.

Inom området finns lågpunkter som riskeras att översvämmas vid extrem nederbörd. (Se bild på s.24.)

Rekommendationer för fortsatt planarbete

I fortsatt detaljplanearbete ska höjdsättning av området beaktas. Höjdsättning syftar till att leda ytvatten till strategiska 
lågpunkter och vidare till recipienten nordost om planområdet.

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM

Vatten, spill- och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA. Befintliga ledningar för dag- och spillvatten finns i 
Sommargatans östra ände. Huvudvattenledning ligger söder som Sommargatan. Idag fördröjs en stor del av dagvattnet 
inom planområdet genom infiltration i skogsområdet. Det befintliga dagvattensystemet ligger i Sommargatans 
östra del och har en mycket begränsad kapacitet. Recipientdammen ligger nordost om planområdet, norr om 
universitetsområdet, i en miljö med stor erosionsrisk, varför man bör vara särskilt försiktig med att öka flödena och i 
tillräcklig omfattning fördröja dagvattnet. Planområdet ligger högst i avrinningsområdet, vilket gör fördröjning där 
mer effektiv för hela systemet. 

Inom fastigheten Mandolinen 7 finns en underjordisk krigsbranddamm som använts som vattenreservoar i 
beredsskapssyfte. (Se karta på s.24)
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Rekommendationer för fortsatt planarbete

Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till spillvattenledningar i Sommargatan. Ny bebyggelse på ytan söder 
om Sommargatan kräver flytt av huvudvattenledningen. Anslutning till vattenledning sker från enskild fastighet och 
hanteras genom projektering i samband med planläggning. Det kommunala spillvattennätet behöver byggas ut för 
omhändertagande av spillvatten från ny exploatering. Hantering av detta sker genom projektering för lämpligast 
sträckning efter kapacitet och kostnadseffektivitet. 

Förtätning inom planområdet kräver en kapacitetsökning av befintligt dagvattensystem, parallellt med en eventuell 
ny anslutning norr om vårdcentralen och fördröjning inom området. Fördröjning av dagvatten föreslås ske genom 
en öppen dagvattendamm i grönområdets sydvästra del. Det kan också komma att krävas ett dagvattenmagasin som 
med fördel placeras i områdets sydvästra respektive sydöstra del, norr om Sommargatan. Möjlighet att använda den 
underjordiska branddammen för ändamålet, samt dimensionering av fördröjningsvolym bör utredas vidare i fortsatt 
detaljplanearbete. En ombyggnad av Sommargatan kan innebär att befintliga diken behöver kulverteras.

Området kräver, enligt en preliminär principberäkning, mellan 95 till 160 m3 effektiv magasinsvolym för 
nytillkommande bebyggelse och gator, i kombination med befintliga förhållanden av naturmark i väster. Det finns 
inom området förutsättningar för att tillskapa erforderlig magasinsvolym på de platser som föreslås i planprogrammet 
(DVF) som kan klara det behov som uppstår i och med planprogrammets genomförande samt de oförändrade ytorna.

Beroende på utformning, material m m kan storleken på magasinet bli i det mindre eller större intervallet. 
Planprogrammet föreskriver exempelvis att komplementbyggnader förses med sedumtak, att gårdsmiljöerna utformas 
och gestaltas med raingardens mot gatumarken och att de hårdgjorda ytorna minimeras inom kvartersmarken i 
gårdsmiljön.

Räkneexempel: En yta om 25 * 25 * 0,5 meter (625 m2 yta och 0,5 meter djup) ger en volym om 312,5 m3.

För att minska risken för föroreningar från takytor, fasader mm används med fördel miljövänligt byggmaterial.

VSD-frågan kommer att mer detaljerat ses över i varje enskild plan, men bör hanteras utifrån ett helhetsperspektiv om 

Samlingsyta vid 
skyfall

Dagvattenledning
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Dike
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Ovan: Dagvattensystem samt översvämmade ytor vid extremregn.  
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en framtida exploatering i enlighet med programförslaget. Möjligheterna till fördröjning av dagvatten bör vidare vägas 
in tidigt i detaljplaneskedet.

Den befintliga branddammen bedöms inte längre ha ett funkionellt värde som branddamm. Fortsatt process bör 
utreda möjlig ny användning, tex som dagvattenmagasin, eller behov av att fylla igen branddammen.

Värme
Fjärrvärmenätet sträcker sig genom området parallellt med Sommargatan (söder om gatan och gc-väg). Mandolinen 7 
är ansluten till fjärrvärmenätet.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Ny bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet. Ny bebyggelse på ytan söder om Sommargatan kräver flytt av 
ledningen.

El
Karlstads El- och stadsnät AB är nätägare och koncessionsinnehavare för elnätet inom planområdet. 

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Ny bebyggelse ansluts till Karlstads elnät och anslutningsavgift erläggs enligt gällande taxa. Effektutrymme i 
befintliga nätstationer utreds av Karlstads El- och stadsnät AB i samband med planläggning. Saknas kapacitet ska nya 
nätstationer uppföras och mark reserveras för detta i detaljplanen, i samråd med Karlstads El- och stadsnät AB. 

Avfall
Karlstads Energi AB ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom planområdet. 

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Inom planområdet rekommenderas fastighetsnära insamling. En lämplig plats för återvinningsstation bedöms inte 
finnas inom planområdet. Behöver en återvinningsstation ändå uppföras bör denna utformas på ett platssparande 
sätt med omsorg om utemiljön, med hjälp av underjordiska lösningar. En slutgiltigt bedömning görs i kommande 
detaljplaner.

IT
Karlstad stadsnät finns utbyggt till och inom planområdet.

Rekommendationer för fortsatt planarbete

Det finns tillräcklig kapacitet för att tillhandahålla anslutning och tjänster via Karlstads El- och stadsnät AB. 
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5. Konsekvenser av planens genomförande

BEHOVSBEDÖMNING
Enligt en preliminär behovsbedömning medför ett genomförande av planprogrammet inte betydande påverkan på 
miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt 4 
kap, 34 § PBL erfordras ej. I respektive detaljplan som följer programmarbetet 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. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Bedömning gentemot strategier
Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån de tre operativa strategier som följer med de sexton miljömålen. Mot dessa 
prövas planprogrammet och konsekvenserna beskrivs i hur strategin gynnas eller missgynnas.

Strategi 1 - effektivare energianvändning och transporter

Att förtäta en befintlig stadsdel med bostäder och verksamheter ger mycket goda förutsättningar för hållbart resande 
och minskade motorfordonstransporter genom dels närhet till centrum via attraktiva gång- och cykelvägar och 
befintlig kollektivtrafik, dels att underlaget för kollektivtrafik ökar. Det är också resurseffektivt att expandera staden 
inom befintlig stadsstruktur där anslutning kan ske till storskaliga uppvärmningsalternativ som fjärrvärme. Nya gator 
mellan Sommargatan, Frödingshöjd och Universitetsgatan skulle skapa ett integrerat gatunät. Genom att erbjuda en 
alternativ förbindelse i Frödingshöjds västra ände kan trafik fördelas och bidra till minskad trafik på Universitetsgatan 
samt inom Frödingshöjd. Sammantaget gynnas strategi 1.

Strategi 2 - giftfria och resurssnåla kretslopp

Planprogrammet resulterar i mer hårdgjord yta, vilket påverkar behovet av dagvattenhantering. Inom området finns 
det kommunala VAD-nätet utbyggt. Det finns idag ledig kapacitet för spillvatten och dricksvatten men brister i 
dagvattenledningsnätet. Det är viktigt att genom fördröjning av dagvatten kompensera ökningen av hårdgjorda ytor 
vid kommande detaljplanering för att skapa förutsättningar för att strategi 2 ska gynnas.

Strategi 3 - hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Att förtäta staden är resurseffektivt och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Det finns konflikter mellan 
motstående intressen i det mindre perspektivet, men i det större perspektivet är det att föredra framför att glesa ut 
staden och ta mer mark i anspråk med en lägre exploateringsgrad. Utbyggnaden inom området innebär dock att 
grönområden ianspråktas för bebyggelse. Tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till befintliga tekniska system, 
bl.a. VA nät, elnät mm vilket innebär ett effektivt nyttjande av staden och dess infrastruktur. Totalt sett bedöms därför 
konsekvenserna av programmet inte vara betydande vad avser miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Totalt 
sett gynnas strategi 3
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Miljökvalitetsnormer
MKN för vatten

Det fortsatta planarbetet behöver beakta inverkan på vattenkvaliteten i recipienterna. Planprogrammet föreskriver 
ett ansvarsfullt hanterande av dagvatten där en ökad fördröjningseffekt ska tillskapas vid nyexploatering. Inom 
planområdet finns inga enskilda avlopp eller skyddsvärda grundvattenförekomster. En preliminär bedömning är att 
MKN för vatten inte kommer att överskridas.

MKN för luft

Att ändra stadsstrukturen och skapa ett smalare gaturum omgivet av bebyggelse kan påverka luftkvaliteten. En 
preliminär bedömning är dock att MKN för luft inte kommer att överskridas.

MKN för omgivningsbuller

Läget längs Sommargatan är bullerutsatt och bullerberäkningar krävs i samband med kommande detaljplanering för 
att avgöra utformning och placering av byggnader och utemiljöer. Från och med 1 juni 2015 gäller en ny förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ett genomförande av förslaget - efter kommande detaljplanering - förväntas 
inte innebära att miljökvalitetsnormerna överskrids och programmet kan därför sägas verka i riktning mot att uppfylla 
miljökvalitetsmålet. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planprogrammet möjliggör ett betydande tillskott av bostäder och verksamhetsytor nära Karlstads universitet. 
Därutöver möjliggörs utveckling av en ny park, som ger förutsättningar för bättre boendekvalitet, folkhälsa och 
ökad integration inom stadsdelen. Utveckling av stråk, bebyggelse och vegetation enligt planförslaget bidrar till ökad 
trygghet och en mer attraktiv, levande miljö. 

Planprogrammet medför en utveckling av stråk i strategiska lägen, för att gynna gång- och cykeltrafiken på ett både 
tryggt och trafiksäkert sätt. Förtätning längs stråken, med entréer ut mot gatan, bidrar till att samla liv och rörelse, öka 
närvaro och översikt. Växtligheten föreslås gallras och förädlas för att bli mer genomsiktlig och välvårdad. 

Sammantaget bidrar planprogrammet till en förbättrad boendemiljö, med bättre förutsättningar för lek och rörelse. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Exploatering enligt planprogrammet kräver investeringar i gator, park samt åtgärder i tekniska system. Den ger också 
exploateringsinkomster till kommunen. Genom att nyttja mycket av den befintliga infrastrukturen kan kostnaderna 
för en exploatering hållas nere. Satsningar i området bidrar till att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. 
Att konsekvent arbeta för att öka attraktiviteten i staden ger kommunen goda förutsättningar att konkurrera om 
invånare, studenter och arbetstillfällen i den regionala och nationella konkurrensen om människor och därmed ökade 
skatteintäkter. 

Exploatering av ytan söder om Sommargatan kräver flytt av teknisk infrastruktur. Detaljplanering bör aktualiseras i 
samband med  reinvesteringsbehov på längre sikt.

Avtal om ett eventuellt markbyte mellan Kronoparken 1:1 och Mandolinen 7 utreds parallellt med kommande 
detaljplaneprocess.
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6. Tidigare ställningstaganden

ÖVERSIKTSPLAN
I Översiktsplan 2012 fastställs följande stadsbyggnadsprinciper för att säkerställa att Karlstads bebyggelseutveckling 
lever upp till dess planeringsinriktning.

• Ökad Väner- och vattenkontakt

• Planera med översvämningshänsyn

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

• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden

Tillgången till grönområden varierar inom Karlstads tätort och skyddet av grönområden är viktigare i vissa delar av 
staden. I Översiktsplanen har man därför gjort en bristklassning av grönytor i Karlstads tätort. Kronoparken klassas 
som ett område där det inte råder brist på grönområden och där viss exploatering av grönytor är möjlig. Enskilda 
grönområden kan ha mycket höga natur- och/eller rekreationsvärden varför all exploatering ska föregås av en djupare 
analys. Fler avvägningar behöver göras mellan förtätning av ny bebyggelse och befintlig struktur, samt behovet av 
transport- och parkeringsfunktioner.

Exploatering i denna del av Kronoparken är strategisk utifrån ett hållbart transportperspektiv. Området har goda 
kollektivtrafiksförbindelser, är centralt beläget i stadsdelen och ger möjlighet att vidareutveckla gång- och cykelstråk.

Programmet bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

VISION OCH STRATEGISK PLAN
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. Den 
Strategiska planen konkretiserar visionens inriktning och innehåller följande hållbarhetsstrategier.

Tillväxtstrategin ska hjälpa kommunen att styra och prioritera för att kunna växa och utvecklas långsiktigt hållbart. 
Bland målen anges att Karlstad ska upprätthålla en planberedskap för 500 bostäder årligen samt skapa attraktiva 
boendemiljöer med blandad bebyggelse. Ett annat mål är att Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. 
Tillväxtarbetet ska särskilt fokusera på tre målgrupper; studenter, människor med konkurrenskraftig kompetens och 
besökare.

Folkhälsostrategin tar sin utgångspunkt i social hållbarhet och ska hjälpa oss att skapa förutsättningar för att 
skillnaderna i samhället inte blir för stora. Ett av de övergripande målen är att tryggheten och tillgängligheten i våra 
offentliga miljöer ska öka. Bland delmålen återfinns att andelen närmiljöer som stimulerar till möten, användande och 
lek ska öka.

Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet. Ett övergripande mål är att 
samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kulturvärden. 
Ett delmål är att alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 300 meters avstånd 
och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.  

Planprogrammet för Kronoparkens vattentorn bedöms ligga i linje med ovanstående vision och strategier. 



| 29GODKÄNNNANDEHANDLING

SKOLA

PARK

A

GATA
PARK

A
(Allmänt 
ändamål)

G
AT

A

BOSTÄDER II 

KONTOR MED 
TEKNISK
ANLÄGGNING
laboratorium

parkering

skog

SKOLA BOSTÄDER
II BOSTÄDER

II-V

SAMLINGS-
LOKALER
(C)

DP 1780-24-1978

DP 1780-24-1974

DP 1780-60-P90/27

1780K-27-1978

DP 1780-64-P90/34

DP 1780-64-P92/8

DP 1780-64-P97/15

DP 1780
-64P93/32

DP 1780
-64P92/5

DP 1780-21-1981

DP 1780-53-1979

DP 1780-64-P2007/02

DP 1780-64-
P2015/13

Ovan: Gällande detaljplaner för området och vad dessa anger för huvudsaklig markanvändning.

NATURVÅRDSPROGRAM
Gällande naturvårdsprogram antogs av KF 1995. Nu pågår arbete med att ta fram ett nytt uppdaterat program. Inom 
planområdet finns ingen del som är utpekad i varken det gällande eller det kommande naturvårdsprogrammet.

KULTURMILJÖPROGRAM
Som en del av kulturmiljöprogrammet inventerades Karlstads kommunägda fastigheter under 2014. I denna 
inventering utpekas Kronoparkens vattentorn som en byggnad med visst kulturhistoriskt värde. Stadsdelen 
Kronoparken har ännu inte inventerats i kulturmiljöprogrammet. 

DETALJPLANER OCH MARKANVÄNDNING
Inom planområdet gäller idag sju detaljplaner, framtagna mellan 1974-2007. Genomförandetiden har gått ut för 
samtliga. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planbeskrivningen är upprättad av Mia Börjesson och Daniel Nordholm, stadsbyggnadsförvaltningen,  
Karlstads kommun.

Medverkande enheter är Mark & Exploatering, Trafik & Gata, Natur & Park, Vatten & Avlopp, Lokalförsörjning, 
Miljö, Kultur & Fritid samt Räddningstjänsten.

Karlstad 2016-07-21 

Mia Börjesson    Daniel Nordholm  
Stadsbyggnadsarkitekt    Stadsbyggnadsarkitekt


