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Vad är ett planprogram?

Detaljplanen ska grundas på ett program som anger 

utgångspunkter för planen om det inte anses onö-

digt.
1
 Kommunen skall samråda med länsstyrelsen, 

myndigheter, föreningar, sammanslutningar och 

enskilda som har väsentligt intresse av programmet. 

De inkomna synpunkterna sammanställs och kom-

menteras i en samrådsredogörelse och ligger sedan 

till grund för det fortsatta planarbetet.

Detta planprogram skall bl a kunna användas som 

underlag till detaljplanearbete för Kasernhöjden och 

marken vid Nya Depåvägen inklusive isstadion men 

innefattar även områden som inte förväntas planläg-

gas.

Bakgrund

I oktober 2008 tog stadsbyggnadsnämnden beslutet 

om ett uppdrag att uppdatera och komplettera pro-

grammet för Norra fältet mm. Programmet skulle 

även omfatta Tingvallaområdet, Kasernhöjden och 

dess kopplingar till staden. I beslutet ingick även en 

efterföljande detaljplaneändring för Kasernhöjden.

I juni 2009 fi ck stadsbyggnadsförvaltningen i up-

pdrag att ändra detaljplanen för Tingvalla isstadion 

som också ligger inom programområdet.

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDET MELLAN S:A RÅTORP-KLARAMOTET

4

Syfte, avgränsning och 

tidsperspektiv

Syftet med planprogrammet är att ta helhetsgrepp 

på området mellan S:a Råtorp och Klaramotet för 

översiktlig markanvändning, gång- och cykelvägar 

och trafi klösningar. Programmet skall även ge rik-

tlinjer för gestaltning. Det tar däremot inte ställn-

ing till trafi klösningar inom de olika delområdena. 

Programområdet avgränsas av järnvägen i väster, 

Sanna Allé i norr, Infanterivägen och E18 i öster 

samt I2-rondellen och Hagalundsvägen i söder. 

Programområdet är uppdelat i fyra delområden 

(se framsidan). För delområdena N:a fältet och 

Blåljusbyn ligger fokus på att uppdatera Planpro-

gram för N:a fältet, kv Brandstationen mm från 2004. 

I delområdet Tingvalla Sportcenter undersöks 

möjligheterna för ytterligare utveckling av idrott-

sområde och förutsättningar för området närmast 

Nya Depåvägen. För området Kasernhöjden 

diskuteras lämpliga lägen för byggnadstillägg och 

utgångspunkter för kommande detaljplan.

Programmet visar en, från kommunens sida, ön-

skvärd utveckling av området. Tidsperspektivet för 

efterföljande åtgärder varierar men programmets 

övergripande tidsperspektiv är omkring 10-15 år. 

INLEDNING

 

1 enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen
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Läshänvisning

I avsnittet Förutsättningar och bakomliggande resonemang 

beskrivs ett urval av de verksamheter som fi nns 

inom området, hur trafi k fördelar sig på de största 

gatorna och annat som använts som underlag för 

förslaget. Där beskrivs även en del av de olika alter-

nativ som programmet tar ställning till. De resone-

mang som presenteras är framförallt de som inte 

tagits ställning till i tidigare program eller frågor 

som varit aktuella under framtagandet av förslaget.

Själva förslaget illustrerar på olika sätt hur området 
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ska disponeras inom en 10-15 års period. Några av 

de slutsatser som presenterats i förutsättningar och 

bakomliggande resonemang har lyfts in i förslags-

beskrivningen. Hur områdets övergripande gestalt-

ning skall te sig beskrivs i avsnittet Stadsbild.

Bedömningen har gjorts att en separat Miljökon-

sekvensbeskrivning inte behöver göras utan 

beskrivningen fi nns under rubriken Konsekvenser.
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parkering vid större evenemang både på idrottsom-

rådet och aktivitetsfältet. Denna tillfart kan även 

användas vid behov att ta sig fram till den tillgän-

glighetsanpassade delen av Sandbäckstjärn. Idrott-

sområdet har även tillfart via Sanna Allé.

Ingen ytterligare detaljplan förväntas göras inom 

området vilket motiverar en programfördjupning av 

den södra delen. Eventuella teknikbodar och mindre 

förvarings- och omklädningsbyggnader skall plac-

eras med skogsbryn som stöd eller bäddas in bland 

träden. 
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Markanvänding, infarter och 

parkeringar

Infanterigatan och Nya Depåvägen fortsätter att 

vara huvudgator i området och Infanterigatan är 

prioriterad som utryckningsväg vilket gör det extra 

viktigt att hålla ned antalet utfarter och göra de ut-

farter som fi nns så bra som möjligt. Särskilt viktig 

är sträckan från brandkårens utfart och söder till 

Klaramotet. 

Norra fältet

Området används för rekreation, idrott och 

utomhusevenemang. Området i norr bebyggs med 

idrottshallar enligt gällande detaljplan. Sand-

bäckstjärn med omgivande skog fortsätter att vara 

strövområde. Hänsyn skall tas till strandskyddet vid 

åtgärder runt Sandbäckstjärn. Aktivitetsfältet består 

i stort sett av öppen mark som kan användas för 

allehanda aktiviteter och evenemang. Delar av fältet 

kan även i fortsättningen avdelas för idrottsaktiv-

iteter men området som behöver inhägnas skall 

placeras så de inte hindrar gång- och cykelpassager 

genom området.

Den södra infarten leder till en parkeringsplats 

vilken organiseras till förmån för genomkorsande 

gång- och cykeltrafi k. Längre norrut på Infanteriga-

tan fi nns en infart och en plats som kan användas för 

FÖRSLAG

Stugan ligger inbäddad mellan träden vid 

Sandbäckstjärn
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Blåljusbyn

Området lämpar sig för verksamheter av olika slag. 

Närheten till järnvägen i kombination med befi nt-

liga verksamheter gör området mindre lämpligt 

för bostäder. Begränsande faktorer för områdets 

utveckling kan vara vibrationer och transporter av 

farligt gods kopplade till järnvägen samt ändrade 

tillfartsmöjligheter. De naturvärden som fi nns i 

anslutning till Sandbäcken skall beaktas.

Eftersom Infanterigatans relativt höga trafi kmängd 

förväntas öka samtidigt som gatan används som 

utryckningsväg av både ambulans och brandkår är 
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Dispositionskarta över N:a fältet

det nödvändigt att hålla nere antalet infarter till 

denna. Tillfart till verksamhetsområdet måste av det 

skälet anordnas via Nya Depåvägen. Den nordvästra 

delen av området kommer att behöva försörjas via ett 

internt vägnät och området vilket leder till att områ-

det kommer att få en kvartersliknande struktur.

Marken i anslutning till Nya Depåvägen kommer 

att behöva detaljplaneläggas innan exploatering är 

möjlig och senast i samband med genomförandet av 

planskildhet mellan järnvägen och Nya Depåvägen.

 



Tingvalla Sportcenter

Området håller på att utvecklas till ett idrottsom-

råde och ett beslut fattades av kommunstyrelsen 

2005 att behålla och utveckla Tingvalla isstadion. 

Även om områdets huvudsakliga användning är 

idrott kan områdets norra del innehålla verksam-

heter. Begränsande faktorer för utvecklingen av detta 

område kan vara risker i samband med farligt gods 

på järnvägen och förändrade tillfartsmöjligheter.

En planskild korsning mellan Nya Depåvägen och 

Järnvägen påverkar möjlig placering av infarter 

till området Tingvalla SC och verksamhetsområdet 

vilket i förlängningen påverkar markanvändningen. 

Tillfart placeras mellan tunnelns mynning och In-

fanterigatan. Ett av undantagen från tillfartsförbudet 

via Infanterigatan är en busstillfart vilken kan anor-

dnas strax norr om Klaramotsrondellen. Den skall 

vara till för busslinjetrafi k och genom att anordna 

ett vänstersvängfält på Infanterigatan hindrar inte 

en väntande buss övrig trafi k. Lösningen för kollek-

tivtrafi k beskrivs mer ingående i avsnittet Gång- och 

cykelnät och kollektivtrafi k. 

En kommande fl ytt av tillfarten vid Nya Depåvägen 

innebär en delning av nuvarande återvinningscen-

trals område och en fortsatt utbyggnad av idrott-

sområdet och anläggande av tillhörande parkering 

konkurrerar om marken. Återvinningsstationen 

bedöms kunna ligga kvar i några år men behöver på 

sikt fl yttas. Detta kan dock vara förenat med vissa 

ekonomiska konsekvenser (se avsnittet Konsekvenser/

Ekonomiska konsekvenser). Närmaste busshållplats kan 

komma att hamna 500 m söder om Nya Depåvägen. 

Kommande detaljplan skall utformas med tanke på 

ändrade tillfartsmöjligheter och planskild korsning 

mellan järnvägen och Nya Depåvägen. Principer 

som fi nns beskrivna under rubriken Stadsbild/Skapa 

levande stadsrum skall beaktas. 
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Kasernhöjden

Kasernhöjdens utvecklingsinriktning är en fortsatt 

blandning av bostäder och verksamheter. Påver-

kande faktorer som uppmärksammats är framförallt 

kulturmiljö, buller och farligt gods på E18 och 

buller från järnvägen. Längs Infanterigatan kan 

verksamhetsbyggnader uppföras, exempelvis mitt 

emot polishuset och i höjd med Tingvalla isstadion. 

Faktorer som kan vara begränsande för möjligheten 

till bostadsbyggande är trafi k- och järnvägsbuller. 

Kasernhöjden har tillfarter uteslutande från Infan-

terigatan. Själva höjden och de västra delarna har en 

tillfart från väster medan verksamheterna i de norra 

delarna och vid E18 har tillfart norrifrån.

Komplettering och förtätning av bebyggelse på 

Kasernhöjden kräver en översyn av gällande de-

taljplan. I avvägningarna skall de kulturhistoriska 

aspekterna spela en stor roll. Principer som fi nns 

beskrivna i avsnittet Stadsbild/Förstärk och förankra 

identiteten skall beaktas.

Gång- och cykelvägar, 
kollektivtrafi k

Observera att linjernas dragning inte är en ex-

akt placering utan illustrerar stråken i stora drag. 

Säsongsstråken används främst för promenader och 

motion. De används även i vissa fall som alternativ 

cykelväg sommartid och kan ha lägre standard än 

vanliga gc-vägar. Åtgärderna som föreslås stämmer 

bra överens med Karlstads trafi kpolitiska mål att 

prioritera resor till fots, med cykel och med kollek-

tivtrafi k.

En ny gång- och cykelbro över E18 är nödvändig 

för att binda ihop cykelnätet på östra och västra 

sidan av Kasernhöjden. Den är även en förutsättning 

för anordnande av ytterligare bostäder på Kasern-

höjden.
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Höjdskillnaden innebär en utmaning men en 

anslutning från Kasernhöjden till cykelbanan längs 

Nya Depåvägen är värdefull genom att gång- och 

cykelavståndet till Kasernhöjdens bostäder minskar 

med drygt 400 m. Gång och cykelvägen längs Nya 

Depåvägen kommer på sikt att gå i tunnel under 

järnvägen. Gc-vägen längs järnvägen, som övergår 

i säsongsstråk, bedöms kunna vara kvar även efter 

planskild korning har anlagts.

Den dag då kastplanerna på Norra fältet fl yttats blir 

det möjligt att anlägga en ny gång- och cykelväg 

genom N:a fältet. Till dess bör en temporär sträckn-

ing mellan kastplanen och fotbollsplanen anordnas. 

Stråket används redan i dag av boende på Råtorp 

men kommer att bli än mer utnyttjat i och med ut-
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Temporär lösning på gc-stråk förbi kastbanan Plats för busstorg mellan Tingvallahallarna

byggnaden av det nya idrottsområdet. En cykelväg i 

detta läge innebär även en bättre förbindelse mellan 

programområdes olika idrottsområden.

Ett nytt lokaltrafi kstråk planeras genom Tingvalla 

Sportcenter. Genom att öppna en busspassage under 

järnvägen kan Våxnäs industriområde även på lång 

sikt få en ändamålsenlig trafi kering. För att göra 

bussen till ett ännu attraktivare färdmedel föreslås 

en ny hållplats mellan racketcenter och Tingvalla-

hallarna. Bussgatans korsning av gång- och cykel-

stråket längs Infanterigatan behöver en medveten 

utformning för att ge så hög trafi ksäkerhet som 

möjligt. Etablerandet av idrottsområdet i områdets 

norra del föranleder förslaget att förlägga en håll-

plats på Sanna allé.
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hus som bevarar upplevelsen av Kasernhöjden som 

kulle. 

Sluttningen mot E18 hålls med fördel fri från sly 

och tallarna erbjuder ett skådespel och ett djup 

i perspektivet vid passage på E18 samtidigt som 

de lämnar sikten fri att uppleva kullformen. Det 

historiska sammanhanget mellan Kasernhöjden och 

områden på E18:s västra sida skulle kunna åskådlig-

göras genom en allé som markerar en historisk väg-

sträckning mellan Kasernhöjden och Sandbäckens 

gård med omnejd. 

Kasernhöjden skulle kunna markeras med ett högt 

hus. Var på höjden en sådan markering kan placeras 

avgörs av närmiljöns förutsättningar. Förutsätt-

ningarna beskrivs i avsnittet Förstärk och förankra 

identiteten.

Klaramotet är huvudmot för att komma in till 

centrum och centralsjukhuset från E18. Det är ett 

motiv till att markera det speciellt vilket bör tas 

hänsyn till vid anläggandet av gång- och cykelbron.

12

Stadsbilden

Principerna för hur man ska utveckla stadsbilden i 

området är generella och en stor utmaning ligger 

i att få det att hålla hela vägen ner till detaljerna. 

Riktlinjer att ta med sig i det fortsatta arbetet är att 

fundera över:

   •  hur området presenterar sig självt utifrån

   •  ett levande stadsrum ger trygghet och

       spänning 

   •  utnyttja den kulturhistoriska miljön för att

       bygga identitet

Några exempel har valts ut för att peka på hur man 

kan översätta riktlinjerna i arbetet med utvecklin-

gen av programområdet.

Presentera och representera

Kasernhöjden är det tydligaste topografi ska land-

märket på E18:s västra sida och förstärks av N:a 

fältet, Klara och Våxnäs industriområde. I de cen-

trala delarna av Karlstad har den tillsammans med 

Kvarnberget och Herrhagen särställning som höjd. 

Inom programområdet kan detta utnyttjas genom 

att bebygga den västra sluttningen med tvärställda 
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Idéskiss av Infanterigatan med den inbygggda bandyhallen på högra sidan och ny bebyggelse på 

Kasernhöjdssidan (jämför med foto på sidan 26)
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Skapa levande stadsrum

En av ingredienserna i att skapa intressanta stad-

srum ligger är att undvika baksidor vid gång- och 

cykelstråk. Ett av huvudstråken genom området går 

längs Infanterigatan. Tingvallahallarna drar mycket 

folk både kvällstid och dagtid men är inte intres-

santa objekt att passera eftersom fasaderna är slutna. 

Vid en fortsatt utbyggnad av idrottsområdet bör 

gång- och cykelstråket utnyttjas och tas i beaktande. 
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Ett sätt kan vara att vid nybyggnation förlägga 

entréer mot Infanterigatan, särskilt vid byggnation 

på gatans västra sida men även på kasernhöjdssidan 

bör byggnader och entrétorg utformas med tanke på 

gång- och cykelstråket.

1. Busstorget utformas med hänsyn till mötet

    mellan oskyddade trafi kanter och bussar. 

    Siktlinjen mot fondbyggnaden på Kasern-

    höjden bevakas.

2. Hörnet Infanterigatan-Nya Depåvägen 

    markeras. Hushöjden närmast cykelvägen

    anpassas till den mänskliga skalan och

    platsen framför byggnaden görs tillgänglig 

    från gång- och cykelvägen. 

3. Flukten längs Nya Depåvägen mot Kasern-

    höjden innebär en chans att uppleva den

    kulle som höjden utgör. Formen kan even-

    tuellt förstärkas genom placering av byg-

    gnader och val av vegetation.

4. Hur kan en byggnad av denna storlek bidra

    med kvaliteter ur stadsbildssynpunkt till 

    området?



Kasernhöjden skulle med hänsyn till att det är 

en kulle kunna vara en bra plats för ett högt hus. 

Lämpligaste placering i syfte att förstärka iden-

titeten torde vara i anslutning till Kaserngårdens 

norra sida. en byggnad som inte klarar av uppgiften 

som fondbyggnad, den kanske är för låg, för hög 

eller har olämplig form, skulle kunna placeras i 

kaserngårdens nordvästra hörn.
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Förstärk och förankra identiteten

Programområdets olika delar har olika identiteter 

som kan förstärkas. Ett exempel är Kasernhöjden 

som har en stark kulturhistorisk förankring vilken 

går att spinna vidare på. Förhållandet mellan 

kasernbyggnaderna och kaserngården är en viktig 

del i platsens historiska förankring. Kasernernas 

monumentala uttryck förstärks av den öppna plats 

som kaserngården utgör samtidigt som kasernernas 

omdaning till bostadshus har gett området liv dyg-

net runt (entréer och balkonger fi nns på gårdssidan). 

Kaserngården skulle vinna på att dess norra sida 

blev mer defi nierad eftersom det i dag råder en 

obalans mellan de två kortsidorna. Den södra sidan 

har en fondbyggnad med tydlig entré som bildar ett 

distinkt rum men detsamma gäller inte den norra 

sidan. En nutida arkitektur med blandad användn-

ing kan vara en markör för den tid då Kasernhöjden 

omvandlades från ett militärområde där människor 

bodde temporärt till ett blandad bostads- och verk-

samhetsområde.
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En fondbyggnad på norra sidan skulle vara välgörande 

för Kaserngården
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1. Volymer kompletterar den nedre, låga, kransen av byggnader och markerar Kasernhöjdens 

    historiska uppfart. Markeringen kan även bestå av en allé som fortsätter på E18:s östra sida.

2. Fondbyggnad markerar genom storlek och/eller utformning kaserngårdens rumsbildning.

3. Gårdens västra vägg kan förstärkas, exempelvis med en byggnad som defi nierar rummet och tar

    upp den nordöstliga riktningen (illustrerad med streckade pilar)

4. Byggnader i 1-2 vån kan placeras med långsidor mot Infanterigatan för att förstärka gaturummet

    och platsen vid höjdens fot. Ett alternativ kan vara att tvärställa byggnader i 3-4 vån mot gatan

    och låta dessa möta bergssluttningen.

5. Byggnad i 1-2 vån som defi nierar Infanterigatan

6. Gårdsbildning bevaras och utvecklas

7. Tallar i sluttningen sparas
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Befi ntliga planer och 

markägande

Planprogram för Norra fältet, kv Brandstationen mm god-

kändes av byggnadsnämnden 2004-06-23. Norra 

fältet och skogsområdet norr och väster därom 

reserverades för rekreation, sport och fritid. Kring 

Nya Depåvägen gavs möjlighet att förtäta med nya 

verksamheter, kontor och småindustri. Ett fram-

tida behov av en planskild korsning järnvägen-Nya 

Depåvägen och följden att Stadionvägens korsn-

ing med Nya Depåvägen skulle behöva stängas 

beskrevs.

Karlstads översiktsplan antogs av fullmäktige i 

juni 2006. Området tillhör centrumnoden som har 

status som stadens historiska centrum. Identiteten 

beskrivs som stadsmässig uppbyggnad, blandning 

och mångfald av funktioner och miljöer. 

Inom programområden fi nns sju stycken gällande 

detaljplaner. Från norr till söder är de:

  • Detaljplan för Sandbäcken 1:1 (idrottsom

     råde) 2004. Byggrätter för sporthallar

  • Detaljplan för del av regementsområdet 

     (brandstation), 1994. Tekniska anläggningar 

     och brandstation.

  • Detaljplan för del av Brandstationen 1 (för

     valtningsbyggand för polisen och häktet) 

     1997.

  • Detaljplan för Kasernhöjden, 2001. Använ-

     dning som inte skadar byggnaders kutur-

     historiska värden.

  • Detaljplan för återvinningscentral inom

     regementsområdet, 1996

  • Detaljplan för V:a fältet, 1967. Område för

     idrottsändamål.

  • Detaljplan för Klaramotet mm, 1998. 

     Vägområde omgivet av parkmark.
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Brandstationen 2 ägs av Norra Fältet K/B och 

Brandstationen 3 ägs av Karlstad Elnät AB. Järn-

vägen 1:1 ägs av Trafi kverket och Kasernhöjden ägs 

av ett 10-tal olika fastighetsägare varav den största 

är Kasernhöjden Fastighets AB. Övrig mark inom 

programområdet ägs av Karlstads kommun.

Kulturmiljö

Det tydligaste kulturhistoriska inslaget inom 

programområdet är knutet till militär verksam-

het. Värmlands regemente har en historia som 

sträcker sig tillbaka till 1600-talets början men 

startade på Kasernhöjden med omnejd först 1913 

då regementet fl yttade dit från Trossnäs. I början 

av 1900-talet omorganiserades Sveriges försvar, bla 

utökades utbildningstiden från 3 mån till upp mot 

ett år. Detta ställde större krav på inkvarteringen 

och regementen byggdes över hela landet. Den 

huvudsakliga nybyggnationen i Karlstad skedde 

på Kasernhöjden och området runt Sandbäckens 

gård ingick också i den militära verksamheten. 

Till det området fl yttades ett antal byggnader från 

Trossnäs (dock ej Sandbäckens gård) vilka var en 

naturlig del av verksamheten tills de blev avskurna 

i och med anläggandet av E18. I området norr om 

Sandbäckens gård gör det militära ett återtåg i form 

av museal verksamhet för vars syfte en ny, speciell 

byggnad kommer att uppföras.

Militär verksamhet pågick även i området runt 

Sandbäckstjärn där det bl a fanns förråd och verk-

städer. 1994 fl yttades till sist den militära verksam-

heten till Kristinehamn. Kasernhöjdens anläggning 

fi nns inte med bland de regementen som har skyd-

dats för framtiden genom byggnadsminnesmärkn-

ing, dess värde har inte bedömts vara av nationell 

betydelse. Däremot har det militärhistoriska sam-

manhanget på Kasernhöjden ansetts värdefullt ur 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BAKOMLIGGANDE FAKTORER



ett lokalt perspektiv och såväl byggnader som miljö 

är skyddade i gällande detaljplan.

Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 

fi nns en minnessten på södra delen av Kasernhöjden 

och ett fornlämningsliknande fynd i form av en 

stenyxa på Norra fältet.

Teknisk försörjning och mark

Inom områdets södra del vid Nya Depåvägen fi nns 

teknisk försörjning utbyggd, inkl fjärrvärme. VSD-

systemet är det gamla systemet som övertagits av 

kommunen från militären.

Vattenledning och fjärrvärmeledning fi nns längs 

Infanterigatan mot Råtorp. Spillvattenledningar 

saknas idag i anslutning till den norra delen av pro-

gramområdet, men i och med utbyggnaden av Södra 

Råtorp, kan fi nnas möjlighet att koppla idrottsan-

läggningar i programområdets norra ände (Sanna 

allé) till det nya ledningsnätet.

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts 

för området söder om Nya Depåvägen.2  Marken 

består till stor del av sand och silt med underlager 

av lera, vilket medför sättningar. 

Grundvattensituationen i området kan förväntas 

variera med årstid och nederbördsförhållanden men 

vid undersökningstillfället i september 2009 upp-

mättes vattenytor i provhål på mellan 0,5 och 1,5 

m djup (motsvarar nivåer mellan +45,8 och +46,4 

RH 00 Karlstad). Vid byggnation och anläggning-

sarbeten är det viktigt att välja metoder som inte 

innebär en sänkning av grundvattnet eftersom en 

sådan riskerar att medföra sättingar, inte bara i pro-

gramområdet utan även i Våxnäs industriområde.

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDET MELLAN S:A RÅTORP-KLARAMOTET
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Pålning är aktuellt i hela programområdet med 

Kasernhöjden som undantag. Kasernhöjden består 

av bergarter som inte förväntas innehålla radon. 

Däremot består stora delar av programområdet av 

älvsediment/sand vilket gör att det kan fi nnas an-

ledning att utreda radonhalten i marken i samband 

med nyexploatering.

Markföroreningar

Inom Blåljusbyn har sanering av oljeförorenad jord 

gjorts, här låg tidigare en bensinstation. I anslut-

ning till den låg också en verkstad och tvätthall 

som fortfarande används och det är inte otänkbart 

att det fi nns föroreningar där. Andra områden där 

föroreningar kan fi nnas är teknik- och fastighetsför-

valtningens verkstad, Stadionvägen och eventuellt 

vid brandövningsplatsen. Vid Råtorp Idrottsområde 

har historikutredning gjorts där tänkbara föroren-

ingskällor har identifi erats. En markundersökning 

utfördes under 2005 och föroreningar påträffades i 

huvudsak i mindre omfattning vilket kräver upp-

märksamhet exempelvis vid schaktningar.

I detaljplan för Tingvalla isstadion kan undersökn-

ingar behöva göras, bl a med tanke på återvin-

ningsstationens verksamhet, men saneringsbehovet 

förväntas vara begränsat i och med att området inte 

är tänkt för känslig markanvändning (exempelvis 

bostäder som generellt kräver lägre kvarvarande 

halter). Vid planläggning skall frågan om mark-

föroreningar redovisas senast i detaljplanens utställ-

ningsskede.

Risker och störningar

Farligt gods

Farligt gods transporteras både längs Järnvägen och 

längs E18. Mängden farligt gods som transporteras 

på E18 är svår att bedöma men den är en prioriterad 

transportled där alla sorter av farligt gods fl orerar. 

2 Karlstad Nya Depåvägen del av Brandstationen -Översiktlig geoteknisk undersökning, 

Sweco Infrastructure AB Karlstad, 2009-10-12, uppdragsnr 233.5105-000
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Riktlinjer för när/hur riskanalys skall göras fi nns i 

Karlstads översiktsplan som var på samråd under 

sommaren 2010.

Buller och vibrationer

Vid anläggande av bostäder på Kasernhöjden är det 

nödvändigt att studera trafi kbuller från E18 och 

Infanterigatan och, beroende på lokalisering, även 

järnvägen.

Området vid Nya Depåvägen bedöms vara känsligt 

för vibrationer från tåg och vägtrafi k. Det samma 

förväntas gälla för all mark längs järnvägen inom 

programområdet.

Översvämning

Skogen norr och nordöst om Sandbäckstjärn och de-

lområdet Tingvalla sportcenter ligger lägre än 200 

årsfl öde i Klarälven. Översvämningsfrågan behöver 

studeras för delområde Tingvalla sportcenter vid 

kommande detaljplaneläggning.

Trafi k

Trafi kpolitiska mål

Karlstads mål är att motortrafi ken inte skall 

fortsätta växa och helst borde minska (räknat/inv). 

Transportsystemet måste utvecklas med bättre 

alternativ för hållbara tranporter.3 Resor till fots, 

med cykel eller kollektivtrafi k räknas som hållbara 

persontransporter. Raka, korta färdvägar, få bar-

riärer och ett sammanhängande vägnät ger de bästa 

förutsättningarna för att få fl er att cykla. Lägg till 

detta faktorerna avstånd, genhet, trygghet, belysn-

ing och komfort.

Järnväg

Järnvägen, Värmlandsbanan, är av riksintresse för 

kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

Sträckan Karlstad-Kil är enkelspårig och belastnin-
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gen hög, Trafi kverkets prognos för 2020 är 150 tåg 

per vardagsdygn (varav 40 godståg och 90 region-

altåg). En mötesplats är planerad mellan Kil och 

Skåre som en första åtgärd för att öka kapaciteten 

på banan men på sikt räknar Trafi kverket med 

att en utbyggnad till dubbelspår kan bli aktuell. 

Detta skulle innebära en breddning av spårområdet 

med omkring 10 meter och ett behov av att göra 

korsningen med Nya Depåvägen planskild. 

Korsning järnvägen/Nya Depåvägen

En eventuell framtida utbyggnad av järnvägen i 

kombination med ökad fordonstrafi k mellan progra-

mområdet och Våxnäs industriområde gör att det på 

sikt kan bli nödvändigt med en planskild korsn-

ing. Planskilda korsningar ökar trafi ksäkerheten 

men kan ofta upplevas som otrygga och innebär ett 

komfortproblem för cyklister och  gående. En sådan 

kan anordnas antingen genom en bro över järnvägen 

eller genom en tunnel under och dessa alternativ har 

översiktligt studerats4. 

En tunnel under järnvägen måste vara i form av 

ett vattentätt tråg för att grundvattennivåerna 

i omlandet inte skall sänkas. Tunneln behöver 

vara 100 m lång på ömse sidor järnvägen  för att 

klara tillfredsställande lutningar och inte påverka 

grundvattnet5. Detta betyder att utfarter på Nya 

Depåvägen och Säterivägen inte kan anordnas inom 

detta avstånd. Tunnlar räknas generellt som ett 

större otrygghetsproblem än broar. Förutom att 

de inte erbjuder någon alternativ väg så är sikten 

mer begränsad. I och med att tunneln måste göras 

som ett vattentätt tråg så minskar möjligheten att 

slänta marken i tunnelmynningar och tunneln får 

en längre och högre stödmur än i normalfallet. Om 

tunnelalternativet bedöms som det minst trygga så 

har det dock på ett sätt något bättre komfort än en 

bro, båda skall ha samma lutning men tunneln är 

160 m kortare. Å andra sidan kan störningar från 

4 Ny planskildhet mellan Säterivägen/Nya Depåvägen och järnväg vid Våxnäs industriområde och I2-området, Uppdragsnr:        

10112409, WSP Samhällsbyggnad i Karlstad, 2008-10-02
5 Exemplet bygger på att vägbanor har 6% lutning och profi lkanten för vägen är förlagd ca 6,5 m under rälsens överkant

3 Transportstrategi för Karlstads kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2006-06-21



biltrafi k upplevas som större i en tunnel där ljudet 

studsar mellan väggarna och ventilationen är mer 

begränsad. Den totala kostnaden har uppskattats till 

44 Mkr.

 

Broalternativets kostnad har uppskattats till 27 Mkr 

(ev bullerskydd ej inräknat) och bedöms som något 

tryggare för oskyddade trafi kanter jämfört med 

en tunnel. Trots detta är broalternativet mindre 

realistiskt, främst på grund av sin storlek. Bron 

behöver 180 m avstånd från vardera sida av järnvä-

gen för att landa6 vilket ger stora begränsningar för 

möjligheten att anordna utfarter längs Nya Depåvä-

gen och Säterivägen. Brons höjd har beräknats till 

omkring 7,5 m ovan räls vilket gör den till ett 

dominerande inslag i stadsbilden och göra att trafi k-

buller sprids över större områden. Närheten till 

bl a rekreationsområdet I2-skogen kan eventuellt 

påkalla ett behov av bullerdämpande åtgärder vilka 

inte är medräknade i kostnaden.

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDET MELLAN S:A RÅTORP-KLARAMOTET
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Fordonstrafi k

Infanterigatan är huvudgata inom området och 

går från Älvmotet i norr till Klaramotet i söder. 

Trafi ken uppgår till 4000 fordon/åmd7  söder om 

Nya Depåvägen och 6500 fordon/åmd norr därom. 

Nya Depåvägen som förbinder Infanterigatan med 

Säterivägen inom Våxnäs industriområde har ca 

6000 fordon/åmd. Vid Nya Depåvägens korsning 

med järnvägen kan väntetiderna vid bommarna 

ibland vara långa.

Räddningstjänsten och polisen har gemensam 

utryckningsväg mot Infanterigatan. Ambulansen 

har egen utryckningsväg mellan polishuset och 

Solareturen. Vid utryckning stoppas övrig trafi k på 

Infanterigatan med ljussignaler. 

Norra fältet kan i dagsläget nås med bil dels söderi-

från via räddningstjänsten och polisens utfart och 

Trafi kmängd 2009

7 Fordon per årsmedeldygn

6 Räkneexemplet baseras på 6% lutning
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dels från Infanterigatan i fältets norra gräns. Am-

bitionen har varit att skilja infarten till polis och 

räddningstjänst från Norra fältets infart.

I gällande detaljplan för Kasernhöjden fi nns en ny 

utfart till Infanterigatan strax öster om nuvarande 

läge, i förlängningen på kaserngårdens huvudstråk. 

Denna är inte genomförd.

I ett trafi ktekniskt PM8 som togs fram i samband 

med utbyggnaden av Tingvalla Sportcentrum 

bedömdes inte trafi kalstringen vara av den arten 

att två tillfarter behövs till området. Förutsätt-

ningarna i PM:et var att förutom det då utbyggda 

racketcenter skulle området härbärgera inneban-

dyhallar med 700 besökare, bandyarena för 1000 

besökare, curlinghall för 200 besökare  och ny hall 

för skateboard. Att bygga om gc-vägen till biltill-

fart bedömdes inte nödvändigt men ett alternativ 

på lång sikt skulle kunna vara en direktutfart på 

Hagalundsvägen. Bedömningarna grundade sig på 

att idrottsområdet inte beräknades ha hög aktivitet 

när omgivande gator har maxtrafi k och att de olika 

arenorna inte skulle ha samtidiga publikarrange-

mang i någon större omfattning. Bedömningarna 

grundar sig även på en okomplicerad infart rakt in 
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från Nya Depåvägen, en lösning som försvinner i 

och med ett framtida anläggande av en planskild 

korsning med järnvägen. 

En fl yttad tillfart till Tingvalla Sportcenter förvän-

tas inte ha någon inverkan på ovanstående bedömn-

ingar. Att Hagalundsvägen är så pass hårt belastad 

av trafi k och har dåliga siktförhållanden gör dock 

att förslaget till utfart norrut från området inte 

föreslås i detta program.

Kollektivtrafi k

De som skall till skolan på Kasernhöjden och till 

viss del av personal vid polishuset använder håll-

platsen A på kartan. Avståndet till busshållplatsen 

är från Polishuset omkring 500 m och från den 

skola som är belägen längst bort omkring 750 m. 

Avståndet från bostäderna på Kasernhöjden är mel-

lan 450-650 m.

Hållplatläge D vid Hagalundsvägen används fl itigt 

för att komma till Tingvalla Sportscenter, i så stor 

utsträckning att hållplatsen döpts till Tingvallahal-

larna. Den trafi keras av två busslinjer med tio- res-

Befi ntliga hållplatser är markerade med orange prick och bokstavsmärkt

8 Trafi ktekniskt PM Tingvalla Idrottscentrum, WSP Samhällsbyggnad, 2007-03-07, nr 1008 7698



pektive femtonminuterstrafi k och kvällar och helger 

i stort sett halvtimmestrafi k.

Hållplatserna B och C trafi keras av linje 6 Jägartor-

pet-Gruvlyckan, via centrum, som i stort sett består 

av halvtimmestrafi k. Avståndet mellan denna håll-

plats och mittersta bostadshuset på Kasernhöjden 

är, om man tar gång- och cykelväg, 750 m eller, om 

man går via bilinfart på Kasernhöjdens västra sida 

650 m.

 Linje 6 påverkas av en planskild korsning med 

järnvägen. Eftersom linjen trafi keras med halvtim-

mestrafi k så är det inte i dagsläget den viktigaste 

linjen för verksamheter och boende inom pro-

gramområdet men det är den enda linje som går 

igenom Våxnäs industriområde. Den mest använda 

hållplatsen på linje 6 ligger på Ramgatan och även 

Rattgatan, där bl a ICA Supermarket ligger och 

gång- och cykelväg fi nns, är en välanvänd håll-

plats. En planskild korsning med järnvägen in-

nebär att ingen av dessa hållplatser går att nå, första 
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möjligheten av svänga söderut efter järnvägen blir 

Blockgatan.

En möjlighet för lokalbussen att trafi kera Rattgatan 

skulle vara att bygga om gång- och cykeltunneln 

vid sporthallarna så att buss kan passera mellan 

Tingvallahallarna och racketcenter och ansluta till 

Infanterigatan strax norr om I2 rondellen.

Gång- och cykelstråk

Separat gång- och cykelbana fi nns längs Infanteriga-

tan och Nya Depåvägen. I höjd med Tingvallahal-

larna fi nns en planskild passage under järnvägen för 

gående och cyklister och i norra delen av progra-

mområdet fi nns en planskildhet som leder in i I2 

skogen. E18 kan passeras genom två tunnlar, en 

vid Kasernhöjdens norra fot och en vid den södra. 

Den södra tunneln lider av trygghets- och tillgän-

glighetsproblem. Från området kring Klaramotet 

går det att ta sig via Karl IX:s gata mot Tingval-

lastaden men sträckan är belastad med trafi ksäker-

hetsproblem. Gång- och cykelbanan korsar av- och 

Busslinjesträckningen måste ändras till följd av den planfria korsningen med järnvägen
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påfarterna till E18 vilka ligger i slutet av en 200 m 

lång backe när man kommer norrifrån. 

På Kasernhöjden fi nns snart ett 170-tal lägenheter 

vilket överslagsmässigt kan ge omkring 250 st 

boende. Detta i sig utmynnar i ett stort behov av 

bra gång- och cykelmöjligheter till omgivande om-

råden. Om ytterligare bostäder skall byggas krävs 

lösningar för att förbättra möjligheterna att ta sig 

till och från Kasernhöjden med cykel eller gående. 

Till stråket på Nya Depåvägen är det omkring 600 

m gångvägen på grund av att en gångväg på västra 

sidan saknas. 

Tre möjligheter att förbättra för gång- och cykel-

trafi k österut har undersökts. Läge 1 innebär ett 

anläggande av en ny gång- och cykelbro i ett läge 

som förankrats i Karlstads cykelledsplan9. Denna är 

nödvändig för att binda ihop cykelnätet på östra och 

västra sidan av Kasernhöjden/E18 och fyller en vik-
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tig funktion i möjligheterna att cykla från Sundsta 

och Norrstrand via Tingvallastaden till Tingvalla 

Sportcenter. En översiktlig höjdstudie visar att en 

bro som har lutningen 5-6% kan tas ned på östra 

sidan E18. Kostnaden är uppskattad till omkring 

5,4-9,5 milj kr beroende på utförande.

Läge 2 innebär en förbättring av befi ntlig gång-

tunnel i syfte att möjliggöra passage med cykel 

och öka tryggheten. En förbättring innebär en 

slags cerpentinlösning på Kasernhöjdssidan och en 

längre och fl ackare uppfart på östra sidan av E18. I 

skrivandets stund fi nns ingen kostnad tillgänglig 

att redovisa men den är lägre än broalternativens. 

Även denna lösning fyller en funktion i det övergri-

pande cykelnätet samtidigt som den är en mindre 

iögonfallande konstruktion än en bro. Generellt 

brukar tunnlar dock vara sämre ur trygghetsaspekt 

än broar. 

Alternativ 3 är ett läge för gång- och cykelbro som 

har rättigheter i gällande detaljplan för Kasern-

höjden. En gång- och cykelbro i föreslagna läge 

erbjuder en direktkontakt med Sandbäcksgatan 

där viktiga busslinjer passerar men fyller mer lokal 

funktion än alternativ 1 och 2. Den kopplar återi-

gen ihop två områden som fungerade som ett innan 

E18 byggdes, där bron föreslås gick en väg upp mot 

Kasernhöjden. En lägsta höjd över E18 på 4,70 m 

och en lutning på 1:20 gör dock att bron beräknas 

bli omkring 220 m lång. En sådan bro tenderar att 

dominera i omgivningen vilken i detta fall är en 

kulturhistoriskt intressant kulturmiljö. Detta ställer 

höga krav på utformningen av bron.

Befi ntliga verksamheter

Polismyndigheten och kriminalvården

Verksamhetens utbyggnadsbehov på sikt kan inte 

uppskattas i nuläget. Sedan åtminstone 2004 då 

planprogrammet för Norra fältet och kv brandsta-

tionens togs har Solareturens tomt fungerat som en 

framtida markreserv genom att kriminalvården har 

första tjing på marken om den skulle bli ledig.

Tre alternativ att korsa E18

9 Cykelledsplan översyn av cykelnätet i Karlstad, WSP Samhällsbyggnad, mars 2009



11 Lokaliseringutredning för en kretsloppspark i Karlstad -fördjupad studie av läge vid Nya Depåvägen, 

Stadsbyggnadsförvaltningen, 2010-01-04, Dnr SBN 2009-12

10 Lokaliseringsutredning för en kretsloppspark i Karlstads tätort, Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-11-13, Dnr SBN 2009-12

12 Reviderad ÅVC-strategi, Karlstad energi AB 2010-04-09, Dnr KEN 2010-118

Återvinningscentral och Solareturen

Solareturen är inrymd i gamla lagerlokaler vilka har 

varit betraktade som temporära ända sedan verk-

samheten fl yttade in. Marken har kriminalvården 

och polismyndigheten förtur på vid framtida 

utveckling.

Återvinningscentralen har inte några expansion-

smöjligheter där den ligger i dag. En framtida 

planskild korsning med järnvägen får till följd att 

tillfartsvägen behöver dras genom återvinningscen-

tralen. Möjligheterna att omdisponera av marken 

söder om Nya Depåvägen för att få plats med åter-

vinningscentralen på lång sikt är starkt begränsade 

pga besluten att utveckla Tingvalla SC. Området 

runt Nya Depåvägen har utretts i samband med en 

önskan att slå samman två återvinningscentraler och 

Solareturen till en sk kretsloppspark till ett centralt 

läge i Karlstad. Både i en lokaliseringsutredning10 

och i en fördjupad studie11  har läget befunnits 

olämpligt. I ett förslag till reviderad strategi för 

återvinningscentralerna12  föreslås återvinningscen-

tralen vid Nya Depåvägen bibehållas under fem 

till tio år. Behovet av en planskild korsning kom-

mer sannolikt inte uppkomma inom den närmaste 

femårsperioden. Däremot råder osäkerhet omkring 

bandyplansprojektets genomförande avseende tid-

sapekt och geografi sk omfattning. Bedömningen är 

att både återvinningscentralen och Solareturen på 

sikt kommer att behöva omlokaliseras till ett läge 

utanför programområdet.

Tingvalla Sportcenter

Vid Tingvalla Sportcenter fi nns en utomhusbandy-

plan, curlinghall, skate- och BMX-hall, rackethall, 

hall för innebandy o dyl, utomhustennisbanor mm. 

Tillfarten till området ändras på lång sikt i och med 

anläggandet av en planfri korsning med järnvägen.
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Kommunstyrelsen beslutade 2005 att isanläggnin-

gen skulle bibehållas och utvecklas inom området 

och fastighetsnämnden och fritidsnämnden fi ck 

samtidigt i uppdrag att utreda fortsatt utveckling 

av området. Ett uppdrag att ta fram ny detaljplan 

för att bl a möjliggöra en överbygg¬nad av Tingval-

la Isstadion fi nns och detta planprogram är underlag 

till den detaljplanen. 

Norra fältet

Norra fältet och angränsande skogsområden utgör 

en del av en grön kil som sträcker sig från centrala 

Karlstad ut mot I2-skogen. Området tjänar därför 

inte enbart som stadsnära rekreationsområde, utan 

är också en viktig länk ut i naturen från centrum. 

Fältet fungerar idag för en mängd olika ändamål: 

cirkus, marknad och träningsområde. Fältets öppna 

karaktär och goda kommunikations- och skyltläge 

gör det lämpligt för offentliga evenemang. 

Söder om Norra fältet fi nns en kastplan och en 

bollplan, som nyttjas av olika idrottsföreningar och 

Friidrottsgymnasiet. Området mellan kastplanen 

och Infanterigatan är ett restområde som har nyt-

tjats som parkering. Placeringen av parkeringsplats-

en och kastplanen, som är inhägnad med ett lågt 

staket, bidrar till att försämra kopplingen till Norra 

Fältet söderifrån.

I den glesa tallskogen väster om Norra Fältet ligger 

en mindre byggnad som nyttjas av KIR, Karlstads 

Idrottsring. Föreningen bedriver drive-in bingo, 

vilket stundtals alstrar stora mängder bilar i områ-

det.

Sandbäckstjärnet är en grund, näringsrik sjö med 

kärrområden i anslutning till vattnet. Tjärnet är ett 

populärt put-and-take fi skevatten med bryggor som 

är tillgängliga för rörelsehindrade. Ammunition 

har dumpats i tjärnet, vilket tillsammans med dålig 
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verksamheten Solareturen, som drivs som ett arbets-

marknadsprojekt och är inrymd i en av försvarets fd 

förrådsbyggnader. Utredningsarbete pågår om fl ytt 

av verksamheten. Övrig mark väster om Solareturen 

mot Nya Depåvägen är obebyggd och lågt utnyttjad 

med karaktären av ett industriområde. Området 

utgör en resurs för förtätning i ett relativt centralt 

läge.

Karlstads kommun har lager och viss fordonsservice 

inrymd i fd Miloverkstaden väster om räddning-

stjänstens område. Området har infart från Stadion-

vägen och gränsar till järnvägen.

Kasernhöjden

Området har genomgått förvandling på senare 

år genom att kasernbyggnaderna omvandlats till 

bostäder. I dag bor uppskattningsvis omkring 250 

människor på Kasernhöjden. Detta ställer krav på 

utemiljön, säkerhet och framförallt gång- och cykel-

vägar till- och från området.

I gällande detaljplan för Kasernhöjden fi nns en 

början på en gång- och cykelbro över E18 som en 

nödvändig del i förvandlingen från otillgängligt 

militärområde till öppet och tillgängligt område. 

Av olika skäl har denna bro aldrig blivit byggd och 

vattenkvalitet gör det olämpligt som badvatten. 

Tillgängligheten till tjärnet är bitvis dålig; i dess 

södra ände ligger Räddningstjänstens ”tågolycka” 

och i den norra änden är terrängen svårtillgänglig 

med kärr och vassvegetation. Det generella strands-

kyddet är 100 meter.

Området norr och väster om Sandbäckstjärnet 

rymmer en varierad vegetation med myr, björk-

sumpskog och blandskog som domineras av tall. 

I området fi nns fl era promenadstigar som är väl 

utnyttjade.

Skogsområdet mellan Norra fältet och Södra Råtorp 

har nyttjats för motocrosskörning, och skogen är 

därför genomkorsad av småkuperade stigar. Veg-

etationen är fritt växande, med ett stort inslag av 

ungbjörkar. Här fi nns även en stor grusyta som 

bidrar till att sänka områdets rekreationsvärde. I 

det sydöstra hörnet av området, omedelbart norr 

om fältet, fi nns en dunge av äldre tallskog av hög 

kvalitet, såväl naturmässigt som estetiskt.

Blåljusbyn

Området omedelbart söder om Sandbäckstjärnet och 

Norra fältet domineras av räddningstjänstens och 

polismyndigheten/kriminalvårdens byggnader och 

anläggningar. Verksamhetens utbyggnadsbehov kan 

bli stort på sikt men kan inte uppskattas i nuläget.

Verksamhetens behov av parkering har fått en 

permanent lösning genom att mark har lagts till 

polisens fastighet.

Räddningstjänsten och SOS alarm fi nns inom 

Brandstationen 1 och eventuella framtida behov för 

verksamheten bedöms rymmas inom gällande de-

taljplan. Bakom polishuset ligger ambulansens byg-

gnad som har sin utryckningsväg mellan polishuset 

och Solareturen.

I hörnet Infanterigatan – Nya Depåvägen fi nns 

Spåren till “tågolyckan” fortsätter utanför räddningstjän-

stens område



13 Förtätning inom centrala delar av Karlstad -riktlinjer, principer och förhållningssätt, godkänd av

     stadsbyggnadsnämnden 2009-04-15
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Kasernhöjden som del i gc-nätet behöver utvecklas.

Önskemål fi nns från fastighetsägaren att bygga ett 

bostadshus med dubbelsiffrigt antal våningar. Det 

skulle innebära ett väsentligt tillskott av boende 

och innebär en utmaning när det gäller att skapa 

god boendemiljö.

Stadsbildsdiskussion

Stadsbilden utifrån

Kasernhöjden är det tydligaste topografi ska land-

märket på E18:s västra sida och förstärks av N:a 

fältets öppenhet. I de centrala delarna av Karlstad 

har den tillsammans med Kvarnberget och Herrha-

gen särställning som höjd. En av tankarna i Karl-

stads förtätningsstudie13 är att platser som av olika 

anledningar tål att förstärkas kan vara lämpliga 

för höga hus, det kan röra sig om platser där högre 

byggnader kan stödja sig på höjder i landskap/stad-

slandskap. Det talas även om den roll som höghus 

kan bära som landmärke och att det bör tas hänsyn 

till andra landmärken och kulturhistoriskt viktiga 

byggnader. Förtätningsstudien har inriktningen i 

frågan om höga hus att platsen och innehållet av 

särskild vikt vid övervägande om lämpligheten att 

Vy mot Kasernhöjden från tåget

bygga ett höghus. Höghus bör bara tillåtas om det 

kan motiveras av platsen, ex att det markerar en 

entré till ett område, en början eller ett slut, ett 

särskilt viktigt parti eller att dess funktion är sådan 

att det i sig kan motivera att bygganden sticker ut. 

Stadens skyline skall alltid beaktas. 

Omkring 5000 tågresenärer passerar området en 

vanlig vardag och vid ankomst till Karlstad söderi-

från är området det första som signalerar att Karl-

stad stad ligger här. Bebyggelsen på Kasernhöjden 

har en stark identitet och bidrar med karaktär till 

området. Sporthallarnas stora volymer dominerar 

i dag den närmaste omgivningen. Hur ny bebyg-

gelse placeras och gestaltas längs Nya Depåvägen 

får betydelse för det första mötet. Även framtida 

utveckling av före detta Miloverkstaden spelar roll. 

Om trädridån glesas ut ökar behovet av genomtänkt 

gestaltning.

Flukten längs Nya Depåvägen mot Kasernhöjden 

innebär en chans att uppleva den kulle som höjden 

utgör. Formen kan eventuellt förstärkas genom 

placering av byggnader och val av vegetation.

E18 går mellan Nordirland och S:t Petersburg 

och binder på vägen ihop ett antal av de nordiska 

huvudstäderna. Omkring 30 000 bilar passerar pro-

Nya Depåvägen sett från tåget
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gramområdet per dag. Platsen är det närmaste E18 

kommer stans centrum och innebär en chans att visa 

Karlstads karaktär.

En studie av E1814 genom Karlstad genomfördes 

2007 vilken ligger till grund för de förslag som ges 

i detta program. Norra fältet uppmärksammades 

som ett välanvänt rum som framhäver Kasernhöjden 

genom sin öppenhet. Uppmärksammade siktlinjer 

mot Kasernhöjden är markerade både från sydväst 

och nordöst. En svaghet i området var att storskali-

ga sporthallar är placerade nära vägrummet, vänder 

sina baksidor mot vägen men hamnar trots detta i 

fokus. Kasernhöjden upplevs kanske tydligare på 

halvnära håll då tallstammarna i branten upp mot 

kasernbyggnaderna spelar mot tegelfasaderna.

Klaramotet är huvudmot för att komma in till 

centrum och centralsjukhuset från E18. Det är ett 

motiv till att markera det speciellt.

Vy över N:a fältet mot Kasernhöjden Analyskarta från stadsbildsstudien 2007

Mellan de två nordligaste kasernerna fanns en up-

pfart innan E18 byggdes på 1960-talet. Området 

hade kontakt med Sandbäckens gård och omgivn-

ingar på ett annat sätt än det har i dag. En mark-

ering eller ett förtydande av det sammanhanget 

skulle öka förståelsen för det historiska samman-

hanget.

14 E18 genom Karlstad -att uppleva en stad i 90 km/h, Stadsbyggnadsförvaltningen, projektarbete utfört av studenterna

     Johanna Eriksson och Karin Manberger under sommaren 2007



Infanterigatan

Stadsbilden inifrån

Huvudgatorna i området, Nya Depåvägen och 

Infanterigatan, är placerade i en storskalig miljö. 

Skillnaden mellan gator och vägar kan generellt 

uttryckas som att gator kantas av bebyggelse 

medan vägar slingrar sig fram i landskap. Infan-

terigatan befi nner sig någonstans mittemellan och 

skulle vinna på en ökad kontrast. Det skulle kunna 

vara kontrasten mellan det öppna rummet vid 

Norra fältet och det något mer slutna rummet vid 

Kasernhöjden som kan ökas genom att placera byg-

Södra sidan av Kaserngården har en fondbyggnad Vy mot Kaserngårdens norra sida

gnader på Kasernhöjdens västra sida och Tingvalla 

Sportcenters östra sida.

 

Ny bebyggelse på Kasernhöjdssidan, så nära gatan 

som möjligt, hjälper till att skapa ett gaturum. 

Avståndet mellan cykelvägsallén och belysningss-

tolparna på isstadion är 25-34 m vilket gör att 

möjligheten att lägga till verksamhetslokaler på 

västra sidan av Infanterigatan bör undersökas. Dessa 

lokaler blir direkt tillgängliga via cykelvägen men 

får ha infart via Nya Depåvägen. Avståndet mellan 

Infanterigatans östra sida och trädallén är 15-16 

m vilket gör det möjligt att gå upp i höjd på båda 

sidor. På västra sidan av vägen ligger förhållandevis 

stora byggnadsvolymer och vid nybyggnation bör 

man sträva mot att föra in variation och detaljer, ett 

sätt kan vara att ha markerade entréer mot gatan. 

Kaserngården spelar mot de stora byggnaderna. 

Rummet bör dock defi nieras för att riktigt komma 

till sin rätt. I söder fi nns en fondbyggnad vilket den 

norra sidan lider brist på. 
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Behovsbedömning

Behovsbedömning är den analys som leder fram till 

ställningstagandet om en miljöbedömning behöver 

göras för en detaljplan eller inte. Kriterierna för 

bedömningen av miljöpåverkan innehåller fram-

för allt negativa aspekter, men även vissa positiva 

aspekter ska beaktas. Behovsbedömningen görs 

lämpligen i samband med upprättandet av ett 

planprogram, för att tidigt i processen få synpunk-

ter på bedömningen, men även för att planprocessen 

och miljöbedömningsprocessen ska kunna följas åt 

under samråd och utställning.

Behovsbedömningen för detta planprogram har 

utmynnat i ställningstagandet att konsekvenserna 

av ett genomförande av planprogrammet inte ger sk 

betydande miljöpåverkan. Ingen separat miljökon-

sekvensbeskrivning görs. Konsekvenserna beskrivs i 

planprogrammet genom att utfallet av en checklista 

för behovsbedömning sammanställs. 

Under rubriken Miljökonsekvenser återfi nns kon-

sekvenser för områdets struktur, stadsbild och 

kulturmiljö samt konsekvenser för människors hälsa 

och säkerhet. Stycket Sociala konsekvenser är inriktat 

på tillgänglighet och trygghet medan Ekonomiska 

konsekvenser främst handlar om effektiv markanvän-

dning och konsekvenser för kommunens ekonomi.
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Nollalternativ

Ett sk nollalternativ skall spegla en förväntad 

framtida situation där det aktuella planen/program-

met inte är genomfört. I detta fall räknas en ökad 

tågtrafi kering och utbyggnad av dubbelspår som 

ingående i den allmänna samhälleliga utvecklingen 

och fi nns därför med i nollalternativet. Återvinning-

scentralen och Solareturen ligger kvar och en ökad 

återvinning ger en ökad trafi k till och från området. 

I övrigt utvecklas inte verksamheterna i området 

nämnvärt och nybyggnation sker i mycket begrän-

sad omfattning.

KONSEKVENSER



Miljökonsekvenser

Om anläggandet av tunnel under järnvägen vid Nya 

Depåvägen skulle innebära en sänkning av grund-

vattnet skulle det kunna orsaka sättningar i Våxnäs 

industri område. För att undvika detta skall tunneln 

utformas som ett vattentätt tråg.

För att rekommenderade värden för trafi kbuller och 

vibration från järnväg skall kunna hållas behöver 

mer detaljerade utredningar i senare skede göras. 

Om detta görs bedöms risken att rekommenderade 

värden för buller och fordonstrafi k skall överskridas 

som små.

En utveckling av Kasernhöjden och idrottsområden 

genererar transport och besökstrafi k. Luftförorenin-

gar ökar i takt med trafi kökning. Jämfört med ett 

nollalternativ förväntas utsläpp från köande bilar 

som lägre. 

En effekt av programförslaget förväntas vara att 

lokalbussen blir ett attraktivare färdsätt till och från 

områdena väster om programområdet vilket leder 

till minskad mängd utsläpp från trafi k. Vinsterna 

med linjedragningen mellan Tingvallahallarna är 

att bussen skulle bli ett ännu attraktivare färdmedel 

till Tingvalla Sportcenter och restiden mellan Stora 

torget och Våxnäs/Gruvlyckan skulle kunna kortas 

med 3-4 min. Jämfört med nollalternativet tap-

par området Blåljusbyn ett hållplatsläge vid Nya 

Depåvägen och Kasernhöjden ett läge vid Infanter-

igatan. Utvecklingsmöjligheterna för linjen som 

trafi kerar den sträckan är dock mycket begränsade 

i nollalternativet i och med förväntat långa bom-

fällningstider. För Blåljusbyn ökar avståndet till 

hållplats som trafi kerar Karlstads västra delar med 

omkring 300 m. Motsvarande avstånd för Kaser-

nhöjden ökar med omkring 100 m. Området har 

tillgång till fjärrvärme vilket gör det extra lämpligt 

för nybyggnation med hänsyn till utnyttjande av 

redan befi ntliga system och ur miljösynpunkt.
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En björkdunge söder om Nya Depåvägen kan 

komma att försvinna liksom vegetation på vissa 

delar av Kasernhöjden. Samtidigt bibehålls sam-

manhängande miljöer runt Sandbäckstjärn och 

antalet fällda träd bedöms sammantaget som något 

fl er än i nollalternativet.

Området runt Sandbäckstjärn är påverkat av 

översvämningsrisk men effekterna är hanterbara i 

och med att det är naturmark som översvämmas. 

Redan bebyggda delar av området Tingvalla SC är 

påverkat. Skillnaden mellan ett genomförande och 

nollalternativet är att frågan kan komma att behöva 

adresseras vid anläggandet av planskilda korsningar 

med järnvägen.

Möjligheten till infi ltration bedöms inte påverkas 

avsevärt. Andelen hårdjord yta ökar i liten ut-

sträckning, eftersom större delen av marken redan 

är hårdgjord, o i stort sett bara på Nya Depåvägens 

norra sida.

Konsekvenserna av förslaget för stadsbild och 

landskap bedöms som positiva genom tydligare 

gaturum och att en medveten strategi för områdets 

framtida identitet presenteras. Utformningen av ett 

högt hus på Kasernhöjden och Tingvalla isstadion 

är dock av yttersta vikt. En inbyggnad av Tingvalla 

isstadion innebär en volym som är betydligt större 

än övriga sporthallar inom området, byggnaden 

blir dubbelt så hög som befi ntliga hallar. Detta 

ställer naturligtvis stora krav på utformningen. En 

utformning med en lägre byggnad med entréer 

mot Infanterigatan är programmets sätt att hantera 

situationen men det förutsätter också att lokalerna 

blir nyttjade eftersom det är innehåller som lyfter 

stadsmiljön, skapar trygghet och trivsel. Byggnaden 

ligger dessutom inom den zonen där Karlstad som 

stad presenterar sig för ett stort antal tågresenärer 

och konsekvenserna ur den synvinkeln bedöms som 

negativa. Det som är den gemensamma nämnaren 

för projekten och som tyvärr innebär en stor risk för 
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stora, negativa konsekvenser för stadsmiljön är om 

de genomförs kostnadspressat. Om ett nytt land-

märke skall uppföras på Kasernhöjden kommer det 

att sätta sin prägel på stora delar av Karlstad och 

skall då utformas därefter. Nollalternativet bedöms 

som sämre ur stadsbildssynpunkt, bl a på grund 

av att miljön längs Infanterigatan är spretig och av 

impedimentkaraktär.

Konsekvenser för lokalklimat och ljusförhållanden 

har framförallt kopplats till ett nytt höghus, vilket 

ger skuggbildning och kan skapa vindvirvlar runt 

sig, och isstadion som även den ger skuggbildning.

Det som tydligast har uppmärksammats att ha 

inverkan på kulturmiljön är placeringen av ett högt 

hus på Kasernhöjden. Fel placering ger stora nega-

tiva konsekvenser för den historiska miljön uppe på 

Kasernhöjden. Uppförandet av en adekvat fondbyg-

gnad på kaserngårdens norra sida kan ge positiva 

effekter på kulturmiljön och det omvända gäller för 

nollalternativet.

Bussens infart till Tingvalla sportcenter innebär 

minskad trafi ksäkerhet för oskyddade trafi kanter på 

stråken som korsas. Beroende på hur underfarten 

under järnvägen utformas kan komforten för gående 

och cyklister påverkas negativt jämfört med nolla-

lternativet där risken för spårspring ökar i samband 

med allt längre bomfällningstider. De sammanlagda 

effekterna av förändringar i sättet att korsa järnvä-

gen kan bli sämre komfort för gående och cyklister. 

Att detta accepteras beror på att konsekvenserna av 

ökad bomfällningstid och ökad trafi k till återvin-

ningen ger sämre framkomlighet för utrycknings-

fordon. De negativa konsekvenserna av att inte göra 

en ny sträckning för kollektivtrafi ken blir stora i 

och med köbildning på Infanterigatan och Nya 

Depåvägen.

 

Sociala konsekvenser

Konsekvenser av ett ökat antal boende i området 

bedöms som positiva i och med att fl er människor 
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får detta som sin hemmiljö. Hur stor påverkan blir 

är avhängigt av bostädernas utformning. Om ett 

nytt bostadshus exempelvis har huvudentré mot 

Kaserngården kommer det att berika den sociala 

miljön på samma sätt som kasernbyggnaderna gör. 

Om däremot nya bostäder konstrueras i syfte att 

boende enkelt ska ta sig till och från huset i bil så 

kan det få till följd att de boende där inte tar del av 

eller berikar den sociala miljön runt huset.

För boende på Kasernhöjden förbättras tillgän-

gligheten genom en väg ner till Nya Depåvägen, 

avståndet krymper i storleksordningen två tred-

jedelar (från 600 till 200 m). Detta är en radikal 

förbättring som uppnås med hjälp av relativt enkla 

medel. En annan förbättring, mindre blygsam än 

föregående, är en ny gång- och cykelbro mellan 

Kasernhöjdens södra sida och stadsdelen Klara. 

Konsekvenserna av denna är en ökad tillgänglighet 

och säkerhet för oskyddade trafi kanter som behöver 

korsa E18.

Möjligheten att bygga om tunneln för busspassage 

har studerats översiktligt.15 Enligt studien utgår 

nuvarande hållplats på Infanterigatan och en ny 

anordnas mellan racketcenter och bollcenter. Om-

disposition av marken mellan byggnaderna leder bl 

a till att parkering för funktionshindrade hamnar 

något längre bort från entrén och att bussresenärer 

kommer betydligt närmare. God tillgänglighet med 

lokaltrafi k gynnar barnens förmåga att själva ta sig 

till och från anläggningarna.

Följderna av Nya Depåvägens passage under järnvä-

gen blir en mindre logisk trafi kstruktur på Våxnäs 

industriområde och en gång- och cykelväg med 

försämrad trygghet och komfort. Säkerheten ökar 

dock jämfört med nollalternativet. 

Tryggheten längs Infanterigatan bedöms öka jäm-

fört med nollalternativet för gående och cyklister 

om programmets stadsbildsavsnitt beaktas.

15 Översiktlig trafi kutredning Tingvalla, Sweco Infrastructure AB Karlstad 2009-06-11, uppdragsnr 233854000



Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli bety-

dande anläggningskostnader för kommunen och 

kommer sig bl a av den planfria korsningen vid Nya 

Depåvägen (ca 44 Mkr) och de medföljande invester-

ingar som behöver göras för att skapa en fortsatt väl 

fungerande kollektivtrafi k. Beräknade anläggning-

skostnader för undergången vid Tingvallahallarna är 

i storleksordningen 11 och 16 Mkr (bl a behöver en 

huvudvattenledning fl yttas och korsningen Rattga-

tan-Ramgatan byggas om) men innehåller stora osäk-

erheter eftersom eventuella kostnader för geotekniska 

förstärkningar, grundvattensänkning, markinlösen, 

byggherrekostnader och Banverkets omkostnader 

inte är medräknade. Gång- och cykelbron över E18, 

inklusive anslutningar, beräknas kosta 5,4-9,5 milj 

kr beroende på utförande.

Karlstadsbuss beräknar en minskad produktionsko-

stnad i storleksordningen 2 Mkr/år. I sträckningen 

fi nns även en inbyggd utvecklingsmöjlighet att 

skapa ett snabbstråk vidare till Våxnäs centrum. Det 

skulle innebära en tidsvinst på ytterligare 3 min och 

en lägre produktionskostnad på 0,5 Mkr/år. Detta 

skulle även kunna vara ett komplement till ett fram-

tida snabbstråk mellan Bergvik och Kronoparken 

via centrum som inte innefattar området väster om 

Klarälven, norr om E18.

Ett sätt att delfi nansiera inbyggandet av bandyplanen 

är att koppla uthyrningslokaler för verksamhet till 

den. Möjligheterna till en sådan lösning kan bli be-

gränsad om återvinningscentralen inte hinner fl ytta 

innan bandyplanen byggs in. Expansionsytor för 

nämnda ändamål ligger till viss del på bandyplan-

ens östra sida men största delen av ytan ligger norr 

därom, på marken för nuvarande återvinningsstation. 

Om tidplanerna för uppförande av bandyhall och 

fl ytt av återvinningscentralen inte synkroniseras kan 

negativa ekonomiska konsekvenser uppkomma vid 

genomförandet av kommande detaljplan för bandy-

hall.
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