PLAN-PM KIKAREN 7 OCH ORION 1
Detaljplan för Kikaren 7 och Orion 1, Sundsta, Karlstads kommun, Värmlands län
Dnr SBN-2015-167

Bakgrund
Teknik- och fastighetsnämnden har begärt planändring för fastigheterna Kikaren 7 för ändrad
användning, med så brett användningsområde som möjligt samt av Orion 1 och del av Sundsta
2:1 för utbyggnad av befintlig verksamhet.
Gällande planer
För de båda planområdena finns gällande detaljplaner från 1958 som anger område för
allmänt ändamål. Kv Orion finns med i det planprogram som togs fram för Sundsta 2011. I
programmet anges skola och idrott och att den mark som idag är planlagd för allmänt ändamål
men utformas och nyttjas som park förs över till parkmark.

Kv Kikaren 7

Kv Orion 1

Aktuellt område
Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2015-09-22
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Gällande detaljplaner, Kikaren ovan och
Orion till höger

Nuvarande förhållanden
Kv Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel med
fönsterband. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Bebyggelsen omges av gräsytor
med välvuxna träd.
Kv Orion används idag för gymnasieskola. Byggnaden närmast Sundstavägen är
i fyra våningar och utförd i rött tegel och ljusa skivmaterial. Mot öster finns en
envåningsdel kring en kringbyggd gård. Mot öster finns stora öppna gräsytor som
används som park.
Byggnaderna är inte omnämnda i kulturmiljöprogrammet.
Bedömning
Kv Kikaren
Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven.
Kv Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till
omgivande stadsdel och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör
också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lekplats.
Kv Orion
Sundstagymnasiet bedöms kunna byggas ut både vad avser utbredning på marken
och uppåt i de delar som idag är bebyggda med envåningsbebyggelse. Den
mark som idag är planlagd för allmänt ändamål, men upplevs som parkmark bör
överföras till parkmark.

keringsdäck samt bostäder mellan idrottshuset och Norrstrandskyrkan och även möjliggöra för bostäder norr om
Norrstrandskyrkan. En utveckling i dessa delar skapar också ett gott underlag till BRT-stråket längs Rudsvägen om
beslut tas om detta.
Den östligaste delen i planområdet - ”Sundstatorg” - föreslås utvecklas som ett urbant stadsrum där olika trafikslag,
ny bebyggelse, hållplatsläge för BRT samt siktstråk ska vävas ihop. Platsens läge i stadsdelen är strategiskt viktigt och
utgör en naturlig vattendelare mellan Sundsta och Norrstrand.

Utdrag ur planprogram för Sundsta.
GODKÄNNANDEHANDLING

T.v: Planförslag karta.
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Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra nya detaljplaner enl följande:
Detaljplan för Kv Kikaren med inriktning på bostäder
Detaljplan för Kv Orion med inriktning på utbildning och parkmark.
Frågor att behandla i planarbetet
•

Båda platserna ställer stora krav på gestaltning och anpassning till stadsbilden.

•

Buller från Sundstavägen måste beaktas vid planläggning för bostäder.

Planförfarande
Planarbetena föreslås bedrivas med standardförfarande. Detaljplanerna kan antas
av stadsbyggnadsnämnden. Avgift för planarbetet regleras i avtal med Teknik- och
fastighetsförvaltningen som äger marken. Planavgiften för detaljplanen för kv
Kikaren bedöms bli ca 650.000 kronor och för kv Orion ca 600.000 kronor.
Tidplan
Planarbetet bedöms kunna påbörjas 4 kv 2015 och kunna färdigställas 4 kv 2016.
___________
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Jonas Zetterberg den 1
oktober 2015.

