PLAN-PM KV STÅLET
Detaljplan för kv Stålet mm, Gruvlyckan, Karlstads kommun, Värmlands län
Dnr SBN-2017-11
Bakgrund
Teknik- och fastighetsnämnden har begärt planändring för kv Stålet samt del av Gruvlyckan
1:1 för ändrad markanvändning till bostäder. Begäran grundar sig i att Karlstads Bostads AB
inkommit med en förfrågan till Teknik- och fastighetsnämnden. Syftet är att pröva möjligheten
att uppföra bostäder inom området.
Gällande planer
För området finns en gällande detaljplan från 1967 som anger område för parkering, område
för värmecentral samt område för allmänt ändamål.
Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Nuvarande förhållanden
Området ligger mellan befintliga bostäder inom Gruvlyckan, Engelska skolan och f.d.
mejeriområdet utmed E18. Inom området finns idag en parkeringsplats som arrenderas av
Parkab samt några byggnader som tidigare tillhört en värmecentral. Dessa byggnader används
tillfälligt av teknik- och fastighetsförvaltningen som arbetsstation men förvaltningen är på väg
att lämna byggnaderna.

Aktuellt område
Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2017-03-02
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Mot Engelska skolan i väster liksom mot Gruvlyckevägen i öster finns två mindre
park- eller grönområden.
Norr om området ligger det tidigare mejeriområdet. Området är planlagt för
industriändamål, kontor och begränsad handel. Här finns ett antal verksamheter
aktiva, bland annat ett antal livsmedelsanläggningar.
Några relativt stora träd finns inom området samt utmed Källarstugevägen och
Gruvgången som är de gator som omger området.
Källarstugevägen är en del i ett välanvänt gång- och cykelstråk mellan centrala
Karlstad, Strand och Romstad i öster mot Bergvik i väster.
Gruvlyckan har arkitektoniska och kulturmiljömässiga värden och är utpekat
som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö i kulturmiljöprogrammet.
Gruvlyckan är ett välbevarat bostadsområde från början av 1960-talet.
Området har en tidstypisk grannskapsplanering där bostäder, grundskola och
en liten centrumanläggning planerats i en helhet. Området är trafikseparerat
där biltrafiken och parkeringsplatserna ligger i områdets yttre. Områdets inre
är bilfritt och där sammanbinder ett gemensamt parkstråk de olika gårdarna.
Samtliga bostadshus inom Gruvlyckan är markerade blå, byggnader med visst
värde, i kulturmiljöprogrammet. Även mejeribyggnaden norr om området är av
kulturhistoriskt intresse.

Gatuvy utmed Gruvgången. Planområdet syns till vänster i bild och befintliga bostadshus inom
Gruvlyckan till höger. Bild från Blom Gatuvy.

Gatuvy utmed Källarstugevägen. Planområdet syns till vänster i bild och f.d. mejeriområdet till
höger. Bild från Blom Gatuvy.

Bedömning
Området bedöms intressant för bostäder och en utveckling av det ligger i linje med
översiktsplanen. Det uppfyller många kriterier för en bra förtätning. Kollektivtrafik och
infrastruktur finns utbyggt i området. Marken är idag ianspråktagen av i huvudsak parkering
samt av mindre byggnader kopplade till tidigare panncentral.
Då området ligger utmed entrén till Gruvlyckan kan ny bebyggelse bidra till att Gruvlyckan
knyts närmare staden och till intilliggande stadsdelar. Ny bebyggelse kan också verka för en
ökad upplevelse av trygghet runt området.
De utmaningar som behöver hanteras är bland annat trafikbuller från E18 liksom eventuellt
industribuller från intilliggande verksamheter.
Bebyggelsen behöver utformas och gestaltas i relation till den kulturhistoriska bebyggelsen och
miljön men det bedöms fullt möjligt att skapa ett projekt som kompletterar området på ett bra
sätt.

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ny detaljplan.
Frågor att behandla i planarbetet
•

Trafikbuller från E18 och omgivande lokalgator.

•

Ev. industribullerstörningar från verksamheterna inom f.d. mejeriområdet.

•

Ev. markföroreningar med anledning av tidigare markanvändning.

•

Stadsbild och utformning

•

Kulturmiljö

•

Parkering

•

Befintliga träd

•

Utformning av gatorna intill området. Gång- och cykeltrafiken utmed
Källarstugevägen behöver beaktas.

•

Bebyggelsens möte med parkstråket i väster.

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 650.000 kronor.
Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2017 och kunna färdigställas 4 kv 2018.
___________
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson den
6 mars 2016.

