
PLAN-PM FÖR DEL AV ÅRBÄCK 3:1 
(EDSVALLA SKOLA)
Detaljplan för del av Årbäck 3:1, Edsvalla, Karlstads kommun, Värmlands län

Dnr SBN 2020:271

Bakgrund
Teknik- och fastighetsförvaltningen avser att sälja Edsvalla skola som står idag tom. För att 
öka chansen att hitta en intresserad köpare och för att göra det möjligt att bedriva någon form 
av verksamhet i lokalerna så har teknik- och fastighetsförvaltningen begärt planändring för del 
av Årbäck 3:1 (Edsvalla skola) för ändrad markanvändning från allmänt ändamål till bostad, 
kontor och centrumändamål.

Ortofoto - planområdets läge



Gällande planer
Inom planområdet fi nns gällande detaljplaner från 1984 som medger markanvändningen för 
allmänt ändamål med högsta byggnadshöjd på 7,5 meter. Förslaget bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen.

Nuvarande förhållanden
Edsvalla skola ligger i utkanten av norra Edsvalla i anslutning till Axel Danielsson gata. 
Väster om Edsvalla skola sträcker sig järnvägen, norr och öster om byggnaden ligger 
Edsvalla förskola samt f d lärarbostad som nyttjas idag för bostäder. I söder fi nns ett stort 
parkeringsområde samt några bostadshus i tvåvåningsplan. Markytan intill skolan i stort sett 
hårdgjord. 

Edsvalla skola utpekas som särskild värdefull byggnad i Karlstad kulturmiljöprogram och 
ingår i en särskild värdefull miljö som omfattar ett fl ertal skol- och förskolebyggnader i 
området uppförda under större delen av 1900-talet. Edsvalla skola byggdes 1912 och är den 

Planmosaiken. Källa: KartVy

Edsvalla skola Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. Källa: KartVy



äldsta skolbyggnaden i området. Skolbyggnaderna vittnar om historisk kontinuitet och 
skolverksamhet på platsen sedan 1900-talets början. På området fi nns även en f d lärarbostad 
som troligtvis är samtida med den äldsta skolbyggnaden (Edsvalla skola) och som förstärker 
områdets specifi ka karaktär och struktur. 

Edsvalla skola är i 1 ½ våningsplan och uppförd i tidstypisk tegelarkitektur med fl ertal 
dekorativa detaljer såsom mönstermurning, lisener, ventiler och profi lerade skorstenar. 
Byggnaden sockel utgörs av murad slaggsten som kommer från ortens f d järnbruk, vilket ger 
en påtaglig lokal förankring.  

Bedömning
Det bör vara möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor. Det är oklart 
om byggnaden kan användas för bostäder, då området ligger nära järnvägen. Buller och 
vibrationsfrågor samt riskfrågor kopplade till järnvägen kan behöva utredas i planarbetet. 
Området ligger nära Norsälven, stabilitetsfrågan kan behöva ses över i samband med en ny 
detaljplan. 

 

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Risk för ras och skred

• Buller och vibrationer från järnvägen 

• Riskfrågor kopplade till järnvägen

• Kulturhistoriska frågor 

Planförfarande
Planarbetet föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanen kan antas av 
stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen som äger marken. Planavgiften för detaljplanen bedöms bli 
ca 100.000 kronor.

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2021 och kunna färdigställas 2 kv 2022.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsplaneraren Anastasia 
Mileoranskaya den 19 november 2020.


