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Syfte 

Syftet med programmet är att klargöra förut-

sättningarna för universitetets fortsatta tillväxt 

mot söder. Möjligheter till ytterligare exploa-

tering för bl a företagsetableringar, student-

bostäder och service i området ska också ut-

redas. Programmet ska utgöra grund för efter-

följande detaljplanläggning. 

Programmet är samtidigt ett instrument att ti-

digt informera om planerna och ge möjlighet 

för berörda att påverka den framtida utform-

ningen av området.  

Bakgrund 

Universitetet lokaliserades till Kronoparken 

1974 och har sedan dess vuxit i stort sett kon-

tinuerligt. Idag har man drygt 10 000 studenter, 

200 doktorander och ca 1000 anställda lärare 

och annan personal. Det utbyggnadsbehov som 

nu har aktualiserats innefattar lokaler för de 

tekniska utbildningarna, vilka man vill samla i 

en byggnad kopplad till den övergripande 

byggnads- och försörjningsstrukturen. Akade-

miska hus, som är fastighetsägare, har begärt 

att detaljplanen för den södra delen av univer-

sitetsfastigheten ändras för att möjliggöra ut-

byggnad av universitetet åt detta håll. 

Universitetet attraherar även andra verksamhe-

ter till närområdet. Dels har olika företag be-

hov eller fördelar av en lokalisering med di-

rektaccess till universitetets forskningsverk-

samhet och dels ser serviceföretag av olika 

slag möjligheter i den stora kundgrupp som 

studenter och personal utgör och vill etablera 

sig i dess närhet. Därtill kommer att behovet av 

studentbostäder är stort. 

I Karlstads översiktsplan, ÖP 97, uttrycks öns-

kemålet att göra universitetet mer synligt i sta-

den genom att låta det växa söderut längs Som-

margatan och med lämpligt placerade och ut-

formade byggnader också överbrygga avstån-

det mellan Kronoparkens bebyggelse och Väls-

viken. 

Programområdet 

Det område som behandlas i programmet sträc-

ker sig mellan den södra rondellen vid Univer-

sitetstorget och E18. I väster begränsas områ-

det av befintlig bebyggelse. I öster innefattas 

även anslutningen mot den befintliga småhus-

bebyggelsen samt området mellan E18 och 

Gustaf Frödings gata. 

Programmål 

 Skapa utbyggnadsmöjligheter för universitetet 

 Skapa exploateringsmöjligheter utmed Som-

margatan och Gustaf Frödings gata 

 Skapa en tydlig entré till Kronoparken 

 Möjliggöra en länk mellan Kronoparken och 

Välsviken som överbryggar E18:s barriärverkan 

 Skapa ”stadsmässighet” i mötet med staden 
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Förslaget i sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förslaget innebär i korthet att Sommarga-

tans omvandling från trafikled till stadsga-

ta, med smalare sektion, alléplantering och 

gång- och cykelbana på båda sidor, som 

påbörjats i avsnittet vid Universalen fort-

sätter ner till Universitetsmotet, 

 Universalen och området däromkring re-

serveras för universitets utbyggnad – med 

möjlighet att behålla hela eller delar av 

Universalen eller att ersätta den med annan 

bebyggelse, 

 ytterligare parkering tillförs universitets-

området genom överdäckning av befintlig 

parkering söder om Universalen, anordnan-

de av parkeringsdäck i branten bakom 

sporthallen eller på annat lämpligt sätt, 

 ytterligare tillfart till universitetsområdet 

anordnas från den södra rondellen vid Uni-

versalen, 

 byggrätter för kontor, bostäder, service och 

universitetslokaler skapas på båda sidor av 

Sommargatan i avsnittet mellan Kornettga-

tan och ”trafikparken”. Bebyggelsen an-

ordnas och utformas så att den bildar en 

”port” till Kronoparken, 

 byggrätter för kontor, universitetslokaler 

och andra verksamheter skapas i området 

mellan E18 och Gustaf Frödings gata. Be-

byggelsen utformas så att den bidrar till att 

länka ihop Kronoparken med Välsviken, 

 området kring korsningen Sommargatan – 

Gustaf Frödings gata respektive Vårgatan 

utformas som en ”trafikpark” med cirkula-

tionsplats, gång- och cykelvägar, plante-

ring och bullerskydd mot befintlig bebyg-

gelse. 

 Ny gång- och cykelväg anordnas utmed 

Gustaf Frödings gata som en länk i ett 

huvudstråk mellan Kroppkärr och Alster-

dalen söder om Kronoparkens bebyggelse.
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Universitetsområdet 

 

I gällande detaljplan för universitetsområdet 

finns byggrätt för bebyggelse i tre våningar 

väster om Sommargatan, dels vid Universitets-

torget och dels söder om den södra rondellen. 

Dessutom finns byggrätt för två ”tornbyggna-

der” i åtta våningar på ömse sidor om Sommar-

gatan, omedelbart söder om den södra rondel-

len. 

Området öster om Sommargatan, idag idrotts-

område med sporthallen Universalen och boll-

planer, föreslås nyttjas för Universitetets plane-

rade utbyggnad med bl a ett ”teknikhus”. Höj-

den på byggnaderna föreslås vara tre till fem 

våningar, med trevåningsskala mot Sommarga-

tan (förutom den redan planlagda åttavånings-

byggnaden). Universalen kan om så är lämpligt 

behållas helt eller till viss del. 

Inom området ska parkering ordnas både för 

det behov som genereras av bebyggelsen i om-

rådet och dels för att ge ett tillskott till univer-

sitetets parkeringstillgångar i stort. Parkeringen 

kan exempelvis anordnas i däck öster eller sö-

der om nuvarande Universalen eller integrerat i 

den bebyggelse som ska uppföras. 

Tillfart till universitetsområdet anordnas dels 

från den södra rondellen och dels från Som-

margatan i lämpliga lägen. 

Kronoparksporten 

Sommargatans nedre del, från Kornettgatan till 

Gustaf Frödings gata, ges samma sektion som 

norr om Kornettgatan – dvs 7 meter körfält 

omgivet av alléplantering och gång- och cykel-

bana på båda sidor.  

På båda sidor om Sommargatan ges möjlighet 

att uppföra byggnader i tre till fem våningar. 

Högre byggnader kan förekomma på några 

ställen, t ex för att markera ”porten till Krono-

parken”. Husen placeras mot gatan så att de 

bildar ett väl definierat gaturum. Mot befintlig 

bostadsbebyggelse sparas en trädzon tillräck-

ligt bred för att skydda mot insyn och ”när-

kontakt”. 

Byggnaderna kan innehålla lokaler för univer-

sitetet, kontor och lokaler för andra verksam-

heter, servicelokaler, butiker, bostäder mm. 

Parkering anordnas inom respektive tomt. Till-

farter till bebyggelsen anordnas dels från Som-

margatan och dels från Klarinettgatan och Vår-

gatan
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Gustaf Frödings gata och ”trafikparken”

Området mellan Gustaf Frödings gata och E18 

kan nyttjas för verksamheter av olika slag. Be-

byggelsen bör utformas dels så att den tillsam-

mans med bebyggelse i Välsviken kan bilda en 

”entré” till Karlstad och dels så att den i viss 

utsträckning fungerar som bulleravskärmning 

mot Kronoparken. Den ska därtill placeras och 

utformas så att den på ett bra sätt marknadsför 

Kronoparken och universitetsområdet. 

Utmed Gustaf Frödings gata anordnas en ny 

gång- och cykelväg. Den ska utgöra en länk i 

det övergripande gc-stråket i Kronoparkens 

södra del från Kroppkärr mot Alsterdalen. 

”Trafikparken” består av trafikplatsen med 

rondell, ramper och mellanliggande ytor samt 

av gång- och cykelportarna under Sommarga-

tan och Gustaf Frödings gata och bullervall 

mot bebyggelsen. Området är sönderskuret av 

gator, gc-vägar och branta slänter. Gestalt-

ningen måste göras med stor omsorg för att 

skapa en tilltalande miljö i knutpunkten mellan 

de olika områdena 

 

Befintliga förhållanden

Bebyggelse 

Universitetsbyggnaderna i anslutning till pro-

gramområdet är uppförda i gult tegel med mör-

kare, smala horisontella band, samt ett ljust 

skivmaterial. Byggnaderna är två-tre våningar 

höga. En trevånings paviljongbyggnad är pla-

cerad på gården för att ge ett temporärt lokal-

tillskott. Denna kommer att flyttas. Under 

gården finns också universitetets miljöstation, 

med tillfart via en bred ramp. 

Universalen, byggd i början av 1990-talet, lig-

ger inom det område som berörs av universite-

tets akuta utbyggnadsplaner. Sporthallens 

framtid har tidigare diskuterats. Den är delvis i 

behov av underhållsinsatser om den ska vara 

kvar. Byggnaden ägs av kommunen men ligger 

på mark som ägs av Akademiska hus. I anslut-

ning till Universalen finns tennisbanor som ar-

renderas av en tennisklubb. 

Garagen vid Saxofongatan berörs när byggrätt 

i detaljplanen för Universitetstorget tas i an-

språk. Förfarandet vad gäller dessa regleras i 

den gällande planen. 

Väster om Sommargatan finns bostadsbebyg-

gelse i par- och radhus från omkring 1980. 

Öster om Sommargatan, vid Jan Ersas och Per 

Persas väg finns ett bostadsområde med frilig-

gande småhus, byggda i mitten av 1970-talet. 

Gator och trafik 

Sommargatan är en av Kronoparkens tillfarter 

och också huvudtillfart till universitetet. Den 

trafikeras med ca 4800 fordon per årsmedel-

dygn (norr om Vårgatan). Gatan är bred och 

omges av en zon med gräsytor och diken samt 

en friliggande gång- och cykelväg på östra si-

dan. 

Vårgatan med ca 900 fordon/åmd är tillfart till 

södra delen av Kronoparkens centrala område. 

Gustaf Frödings gata är både tillfart till små-

husbebyggelsen i östra Kronoparken och länk 

österut till Alster. Trafikmängden är ca 2900 

fordon/åmd. Av denna är en del trafikanter från 

Alster som väljer Universitetsmotet i stället för 

påfarten på E18 i Alster. 

Trafikmängden på E18 är ca 16 000 fordon per 

årsmedeldygn väster om motet och ca 14 000 

öster därom. När Välsvikens handelsområde 

byggts ut beräknas trafiken öka med ca 8000 

fordon per dygn i trafikplatsen, samt till 24 000 

fordon per dygn väster respektive 16 000 öster 

om motet 

Två planskilda passager för gång- och cykel-

stråk finns under Sommargatan – dels i anslut-

ning till Gustaf Frödings gata och dels norr om 

Klarinettgatan. Båda stråken är viktiga i det 

övergripande gc-nätet. 

Gc-vägen längs Sommargatan passerar Gustaf 

Frödings gata i en tunnel. Även detta stråk är 

viktigt i det övergripande nätet. 

Kollektivtrafik 

Sommargatan trafikeras dels av lokaltrafikens 

bussar till universitetet och till Kronoparkens 

villaområde. Därtill kommer ett relativt stort 

antal bussar från regionen till universitetet. 

Hållplatser för lokalbussarna finns dels vid 

Universitetstorget, dels på Sommargatan i an-

slutning till den norra gc-porten samt på Gustaf 

Frödings gata vid korsningen Jan Ersas väg. 



 6 

När Kronoparksporten byggs ut kan det bli ak-

tuellt att anordna en vänd- och uppställnings-

plats för 54:an till universitetet, då den kom-

mer att få ändrad sträckning när nya bestäm-

melser för busstrafik på motorväg träder i 

kraft. 

Natur och vegetation 

Områdena utmed Sommargatans vägområde är 

trädbevuxna, med blandat barr- och lövträd. 

Deras värde ligger främst i att de bildar en 

skyddszon mellan bostäderna och vägområdet 

längs Sommargatan. De bedöms inte innehålla 

några stora naturvärden och bär inte heller spår 

av att vara nyttjade för lek och friluftsliv i nå-

gon större utsträckning. 

Ledningar 

Området genomkorsas av ett stort antal led-

ningar för vsd och fjärrvärme. Flera är stora 

och av övergripande betydelse i ledningsnätet. 

Hänsyn till dem måste tas i detaljutformningen 

av området för att undvika kostsamma omlägg-

ningar. 

Miljöförhållanden 

Trafikbuller från E18, Gustaf Frödings gata 

och Sommargatan påverkar framförallt bo-

stadsbebyggelsen vid Per Persas väg.  

Transporter av farligt gods sker på E18 och i 

trafikplatsen till/från Välsviksleden. 

Området har inte tidigare nyttjats för verk-

samhet som kan ha gett upphov till markföro-

reningar. De undersökningar av markradonhal-

ter som gjorts i kommunen ger inte heller an-

ledning att misstänka att sådana problem skulle 

finnas här. 

Gällande planer mm

Ett program för fördjupning av översiktsplanen 

med avseende på stadsdelen Kronoparken god-

kändes av byggnadsnämnden i april 1999. I 

detta fastläggs bl a strategier för universitetets 

utbyggnad och omvandling av Sommargatan. 

Detaljplan för Universitetstorget från 2001 om-

fattar även Sommargatan till söder om Kornett-

gatan. Den innehåller bl a outnyttjade byggrät-

ter för kontor, universitetslokaler, handel och 

bostäder i två tornhus i åtta våningar vid den 

södra rondellen och två trevåningsbyggnader 

på Sommargatans västra sida. 

Detaljplan för Universalen mm från 1991 ger 

byggrätt för sporthallen. Marken framför denna 

får enligt planen inte bebyggas. 

Norr om Universalen gäller detaljplan för uni-

versitetet från 1997, och öster därom, ner t o m 

Gustaf Frödings gata gäller detaljplan för bo-

stadsområdena 4A och 4B från 1974. För den 

del av universitetsfastigheten som ligger inom 

denna plan gäller beteckningen A (allmänt än-

damål), vilket var beteckningen på hela univer-

sitetsområdet när planen upprättades. 

Väster om Sommargatan finns tre detaljplaner 

för huvudsakligen bostadsändamål: område 1D 

från 1977, 1E från 1978 och Kronvittnet mm 

från 1980. 

För området mellan Gustaf Frödings gata och 

E18 gäller detaljplan för industriverksamhet 

från 1977. 

Universitetstorget 

2001 Universitetet 

1997 

Universalen mm 

1991 

Område 1E 

1978 

Område 4A och 4B 

1974 

Kv Kronvittnet mm 

1980 

Industriområde 

1977 

Ej planlagt 
 

Område 1D 

1977 

Gällande detaljplaner med  år för fastställelse / 

laga kraft 
laga kraft 
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Resterande del av området – södra delen av 

Sommargatan samt Universitetsmotet – är inte 

reglerat av detaljplan. För Universitetsmotet 

och E18 finns dock arbetsplan enligt väglagen. 

Längs Gustaf Frödings gata och del av Som-

margatan har en bullervall projekterats som 

skydd för bostadsbebyggelsen. Byggandet har 

uppskjutits i avvaktan på att programmet för 

Universitetsallén klarlagt inriktningen av om-

rådets utformning i övrigt. 

Korsningen Sommargatan – Gustaf Frödings 

gata planeras att byggas om till cirkulations-

plats. Detta är ett villkor för att genomföra 

planen för nytt handelsområde i Välsviken, 

som kommer att medföra en ökning av trafiken 

i korsningen. 

För E18 gäller ett förordnande om tillstånds-

plikt för bebyggelse inom 50 meter från väg-

kant.

 

Konsekvenser

Stadsstruktur och stadsbild 

Med bebyggelse vid E18 och uppåt längs Som-

margatan kommer Kronoparken och universi-

tetet att annonsera sig mot förbipasserande och 

förhoppningsvis få en mer framträdande plats i 

människors uppfattning av staden. Mötet med 

staden flyttas österut när båda sidor om E18 

bebyggts. 

Sommargatans omvandling med alléplantering 

och bebyggelse ger både en trevligare gata där 

man kör lite långsammare och en ny gestalt till 

Kronoparkens entré – Kronoparksporten. Som-

margatan med de funktioner som kommer att 

lokaliseras dit kan komma att mer utgöra en 

länk mellan Kronoparkens olika delar än, som 

idag, en barriär. 

Förslaget innebär att en del av den skogsridå 

som idag finns utmed Sommargatan kommer 

att ersättas av byggnader. Avskärmningen mel-

lan gatan och befintlig bebyggelse kommer 

därför att bli effektivare, samtidigt som bygg-

naderna blir mer eller mindre synliga från vil-

laområdet (en del av skogsridån kommer att 

vara kvar). Samma gäller för den planerade 

bebyggelsen utmed E18. Där är syftet att bygg-

naderna ska utformas så att de samtidigt utgör 

ett bullerskydd för innanför liggande bebyg-

gelse. 

Mark och natur 

De områden som tas i anspråk för bebyggelse 

är antingen redan ianspråktagna (Universalen 

och området däromkring) eller nyttjas som 

skyddszon mellan bebyggelse och trafikmiljön. 

Inget av det obebyggda områdena synes vara 

nyttjade för lek och vistelse i någon nämnvärd 

omfattning. Skogs- och naturmark för rekre-

ation finns på andra ställen i närheten av områ-

det. Inte heller kommer några stora naturvär-

den att beröras. 

Social struktur i Kronoparken 

Den bebyggelse som planeras kommer att in-

nehålla både bostäder och arbetsplatser. Bostä-

derna kanske framförallt kommer att vara knut-

na till universitetet, för studenter, forskare, 

gästlärare m fl. Planen innebär dock inte någon 

skillnad mellan olika boendekategorier, så det 

finns inget hinder för ”vanliga” bostäder. Med 

ökat boende för olika kategorier människor 

kommer också områdets serviceutbud att an-

passa sig till förändringar i behov och efterfrå-

gan. Med ett ökat antal studenter som bor i om-

rådet kan man anta att det finns en marknad för 

t ex servicebutiker och snabbmatställen mm. 

Med fler människor som arbetar i Kronoparken 

kommer också serviceutbudet att påverkas. 

Därtill torde människors bild av Kronoparken, 

som idag i många fall präglas av okunskap om 

området, komma att förändras. 

Universitetets utbyggnadsbehov innebär att 

Universalen med tennisbanor mm kommer att 

inlemmas i universitetsområdet. Byggnaden 

kan komma att rivas. Eventuellt kan då en ny 

sporthall för Kronoparken byggs på annan 

plats, alternativt kan delar av Universalen be-

hållas eller ersättas med ny sporthall inom uni-

versitetsområdet och vara tillgänglig för både 

studentidrotten och för Kronoparkens invånare. 

Trafik och parkering  

I förslaget ingår att korsningen Sommargatan – 

Gustaf Frödings gata byggs om till cirkula-

tionsplats. Därigenom ökas både trafiksäker-

heten och framkomligheten i korsningen. 

Med fler arbetsplatser och bostäder längs Som-

margatan och Gustaf Frödings gata följer också 

en viss trafikökning. Denna är dock förhållan-

devis liten, då det inte är fråga om trafikalst-
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rande verksamheter, och torde därför inte med-

föra några påtagliga störningar. 

Parkeringssituationen kring universitetet är be-

svärlig. Olika åtgärder kan bli aktuella för att 

lösa den – både genom tillskott av parkerings-

platser och genom förbättrad kollektivtrafik. I 

detta program föreslås att ytterligare parke-

ringsplatser skapas när nästa etapp av universi-

tetets utbyggnad mot söder genomförs. Med 

parkeringsdäck både söder och öster om Uni-

versalen skulle ytterligare 300-400 parkerings-

platser kunna tillskapas. 

För kollektivtrafiken innebär inte förslaget 

några förändringar utöver att underlaget för 

trafiken kan öka genom ökat antal arbetande 

och boende i området. Ändrad sträckning av 

buss 54 kan dock bli aktuell av annan anled-

ning, och det skulle innebära att antalet bussar 

på Sommargatan genom programområdet skul-

le minska. 

I förslaget ingår också en komplettering av 

gång- och cykelvägnätet med en ny länk utmed 

Gustaf Frödings gata. Om denna längre österut 

kopplas till befintlig gc-väg mot Alster får man 

en sammanhängande gång- och cykelstråk från 

Kroppkärr till Alsterdalen, som inte går på 

villagator och som inte har lika stora stigningar 

som stråket genom Kronoparkens centrum. 

Infrastruktur 

De kommunaltekniska försörjningsnäten är väl 

utbyggda i området och har god kapacitet för 

ytterligare anslutningar. En viss justering av 

ledningar kan bli aktuell beroende på hur be-

byggelsen utformas, t ex i området vid Gustaf 

Frödings gata. Några stora omläggningar av 

ledningar ska dock inte behöva göras. 

 

 

 

Fortsatt 
planarbete 

Syftet med ett planpro-

gram är att på ett tidigt 

stadium informera om 

planerna på förändring 

av ett område och ge 

olika intressenter möj-

lighet att komma med 

synpunkter och påverka 

områdets utformning. 

Sedan programmet 

godkänts av byggnads-

nämnden kommer det 

att utgöra underlag för 

upprättande av detalj-

planer för olika delar 

av området. I samband 

med detaljplanlägg-

ningen ges ytterligare 

möjligheter för berörda 

att påverka den slutliga 

utformningen av områ-

dets delar. 

En detaljplan som vun-

nit laga kraft ger rättig-

het att bebygga områ-

det i enlighet med de 

bestämmelser som an-

ges i planen. 
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Ny tåghållplats 


