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PM Bildmontage, Välsviken bygghandel 
- Framtagen i samband med planarbetet för Välsviken bygghandel  
 
 

 
 
 
SYFTE  
Denna PM tas fram för att visa hur en hög skylt, pylon, kommer att se ut i 
Välsviken. PM har även i syfte att illustrera hur konsekvenserna av skylten kommer 
se ut från olika håll, både i närheten av planområdet och från lite längre avstånd. 
Detta görs genom ett så kallat montage av en skylt det vill säga en 
sammansättning av dagens landskap och den planerade skylten. 
 
BAKGRUND 
I samband med planarbetet för detaljplan för handel i Välsviken har frågan 
aktualiserats om uppsättning av en högre skylt, en pylon från exploatörens sida. 
 
Vid samrådsbeslutet i Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bestämdes vid 
sittande bord (omedelbar justering) att den skylthöjd som 
stadsbyggnadsförvaltningens planförslag förordade om max 20 meter skulle höjas 
till max 35 meter.  
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Därefter följde en diskussion i stadsbyggnadsnämnden om skyltar och om vad som 
är en lämplig höjd. Utifrån detta beslut och diskussion har stadsbyggnads-
förvaltningen tagit fram detta underlag för att utreda konsekvenserna av en 35 
meter hög skylt i området, från olika platser i området.  
 
KOMMUNENS UNDERLAG FÖR SKYLTAR, POLICIES MM 
I samband med att detaljplanearbetet för Handelsområdet i Välsviken (SBN, 2005) 
togs även ett Kvalitetsprogram fram tillhörande detaljplanen 
(Stadsplaneringsförvaltningen, 2002-04-16).  
 
I programmet står ett stycke om skyltar: 
”Ett särskilt skyltprogram ska utformas för handelsområdet. Detta ska behandla 
placering av skyltar och reklamanordningar samt deras utformning och storlek. 
Skyltarna bör samlas i grupper som bidrar till att skapa rytm och ordning i 
områdets utformning. Skyltars placering mm ska göras med beaktande även av 
funktionshindrade besökares behov.” 
 
Karlstads kommun har tagit fram Anvisningar och råd för skyltar i Karlstad (SBN, 
2018). Vad gäller KFC-skylten som står i det befintliga handelsområdet idag så kan 
nämnas att den kom på plats innan Anvisningar och råd för skyltar i Karlstad hade 
varit uppe för beslut. 
 
KARLSTADS ÖSTRA ENTRÉ – ALSTER 
I öster passeras Karlstadsskylten strax väster om Alsterån. Sträckan karaktäriseras 
av skogens omslutande vägrum. Vegetationen består av blandskog och innehåller 
både löv- och barrskogspartier. Efter att vägskylten passerats omgärdas resenären 
under en kort sträcka av klippväggar på båda sidor om E 18. Skogen fortsätter en 
bit till fram tills Välsvikens handelscentrum tar vid, som bryter naturkaraktären 
med sina stora affärskomplex och vidsträckta parkeringar. Efter att ha passerat 
Välsvikens handelsområde kommer den första riktiga kontakten med stadens hus 
strax innan Rudsmotet där Norrstrands flerbostadshus ligger väl synliga från vägen.  
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Utzoomat - Området Välsviken 
Välsviken ligger ca 5 km öster om Karlstads centrum. Inom området ligger 
Välsvikens handelsområde som är en av Karlstads tre viktiga handelsnoder. 
Området ligger strategiskt till, sett utifrån kommunikationer. Norr om Välsviken 
går E18, Välsviksleden passerar rakt igenom området och Värmlandbanan går i öst-
västlig riktning genom området. Övriga Välsviken, åt både öster och väster är 
under uppbyggnad, enligt FÖP Välsviken. Förutom handel, industri och 
verksamheter så planeras även nya bostadsområden med skolor och förskolor 
samt nya kommunikationsvägar. Välsviken består också av omfattande natur- och 
friluftsområden med höga naturvärden som kommer att bevaras. Vänern ligger 
söder om området, en direktkontakt med sjön och skärgården. Öster om Välsviken 
ligger Alsterdalen som omfattas av ett landskapsskydd samt skydd för 
kulturmiljövård. Åt väster ligger Kroppkärrssjön, Kroppkärrsgård och Kroppkärrs 
koloniområde.  
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Geografisk avgränsning och utredningsområde 
Området som nu är aktuellt för planläggning av handel och idrott ligger söder om 
E18 och öster om Välsvikens befintliga handelsområde. Planområdet består av ett 
ca 4,5 hektar stort skogsområde i kuperad terräng. Området föreslås bland annat 
för en skrymmande byggvaruhandel i upp till en två våningar hög byggnad (ca 14 
meter). Det fysiska område som planeras att exploateras är skogsområdet som 
ligger inom blåmarkerat område, i bilden nedan. Platsen där den tänkta pylonen 
föreslås, ligger på en höjd av ca +65 meter (RH 2000), se den röda cirkeln i 
planområdets nordvästra del. Utredningsområdet som denna PM greppar över 
sträcker sig dock långt längre än så. Inom och intill planområde åt öster och norr 
planeras stora förändringar att ske, utbyggnad av bostäder åt öster och 
verksamheter åt norr, enligt utbyggnad som är förenlig med FÖP Välsviken.  
 

 
Foto 1. Planområdet för byggvaruhandel markerat blått i kartan över Välsviken. Den röda cirkeln 
visar läget för tänkt pylon.  
 
METOD 
Utifrån Google Maps streetview har olika vinklar/positioner valts ut för kamera att 
göra ett fotomontage. Utifrån kommunens geo/markunderlag har höjderna i 
fotomontagebilderna blivit korrekta. Kommunens markmodell är baserad på 
lantmäteriets flygburna laserskanning från november 2019.  En konsult, Sofia 
Kourbetis, 3D-Artist på Sweco Architects AB i Göteborg har lagt in en tänkt 
bild/fotomontage över skylten där den planeras stå, enligt plankartan. CAD-
underlag har använts från det befintliga handelsområdet för att få ett fotavtryck 
på byggnader och vägar. För de bilder som visas från Vänern har en markmodell 
tagits fram och utifrån den har pylonen lagts in i bilden. Kommunens GIS-avdelning 
har sprendat en stor markmodell där olika markkurvor har testats. Först testades 1 
meters kurvor men det orkade inte programmet SketchUp med, istället skapades 
modellen utifrån en karta där 2 meters kurvorna är grunddata, se modellen nästa 
sida. 
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Foto 2. Markmodell Välsviken söderifrån. (Lennart Moberg, GIS-avdelningen).  
 
ANALYS 
Utifrån fotomontagen har sedan bildresultaten analyserats avseende hur stor 
påverkan skylten har på omgivningen.  
 
För att analysera en möjlig pylon presenteras fotomontage eller markmodellbilder 
(för vyer söder om området, från Vänern) som redovisar påverkan från olika 
platser, utifrån ett scenario där en 35 meter hög pylon sätts upp. Detta är den 
maximala höjd som detaljplanen kommer att tillåta på platsen.  
 
Osäkerhet i bedömningen 
Analysen baserar sig på människans uppfattning av sin omgivning. Människor 
upplever och tar till sig ett område på olika sätt utifrån olika bakgrunder, intressen 
och kompetenser med mera.  
 
Underlaget/fotografierna kommer från Google streetview, och dessa fotografier är 
tagna under sommarhalvåret då vegetationen och träden är fyllda av grönska. 
Under vinterhalvåret ges en annan bild av området, då lövträd saknar löv och är 
tämligen kala. Vad gäller träd så kan de även tas ner vid exempelvis skogsröjning 
och liknande, och då kan en pylon framträda på ett annat sätt.  
 
GENOMFÖRANDE 
Detaljplanens förslag till bebyggelse är inte med i bildunderlaget utan materialet 
utgår från det befintliga skogsområdet, så som det ser ut idag, det vill säga dagens 
vy över skogsområdet. 
 
Modellen är något förenklad men tar hänsyn till att Vänern ligger lågt i förhållande 
till det kuperade område där skylten står. I realiteten kommer mestadels av 
skogen att tas ned och en del bergssprängning och schaktning kommer att ske 
inom planområdet. Men de flesta vinklar/positioner som fotomontagen och 
markmodellen utgår från, är tagna på ett så pass långt avstånd att dagens 
markvegetation och berg inte spelar någon större roll för synintryckets skull. 
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DE OLIKA VINKLARNA/POSITIONERNA FÖR OMRÅDET 
De platser som fotomontagen utgått från, framgår av tabell 1 och kartan nedan. 
 

Punkt Plats - fotovinkel 
1 Väster om E18 
2 Öster om E18  
3 Sommargatan 
4 Sommargatan - Klarinettgatan 
5 Rävbergsvägen, i riktning mot Välsviksrondellen 
6 Rävbergsvägen, vid lilla rondellen 
7 Söder om Välsviksrondellen 
8 Tynäsudden, Hammarö 
9 Vänern, Söder om Välsviken 

Tabell 1. Förteckning över de geografiska platserna/positionerna där fotografierna är tagna ifrån, se 
även platserna i kartan på nästa sida.  

 
Foto 3. Orienteringskarta över området.  
 
SKYLTAR 
Skyltar är ett vanligt inslag i vår stadsmiljö som man kan förhålla sig till på olika 
sätt. De leder oss rätt i staden och kan tillföra en mångfald vad gäller färg och 
form. De kan även fungera som viktiga ljuskällor efter mörkrets inbrott. Skyltar kan 
bli för dominerande, en del kan verka störande och till och med utgöra hinder för 
framkomlighet och trafikfara. Skyltar verkar i ett sammanhang där många faktorer 
samverkar och de påverkar alla som rör sig i det offentliga rummet.  
 
Karlstads kommun har tagit fram Anvisningar och råd för skyltar i Karlstad (SBN, 
2018). I den står det: ” Genom att välja en skylt som är anpassad både till den 
aktuella verksamheten och till den omgivande miljön kan skyltningen bidra till en 
vackrare miljö i ett mer inbjudande Karlstad”. Det är viktigt att rätt skylt hamnar på 
rätt plats. Det finns ett behov av att titta på den specifika platsen när man ska 
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sätta upp en skylt. Olika miljöer har olika förutsättningar. Utformning och placering 
som inte är väl genomtänkt kan leda till negativa konsekvenser för stadsmiljön, 
tillgängligheten och trafiksäkerheten.  
 
Karlstads kommun använder Plan- och byggförordningens definition av vad en 
skylt är:  ”En skylt är en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande 
med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.” 
 
Definitionen av vad en pylon är beskrivs så här i Ordlistan i Anvisningar och råd för 
skyltar i Karlstad: Pylon – en fristående pelare med en eller flera skyltar, pyloner 
har en egen bärande konstruktion. (Anvisningar och råd för skyltar i Karlstad (SBN, 
2018). 
 
PÅVERKAN AV TÄNKT PYLON I OMRÅDET  
Nedan och på kommande sidor redovisas fotomontagen och modellbilderna från 
Vänern samt påverkan av en pylon. Samtliga fotomontage är framtagna av Sweco 
Architects AB i Göteborg. En översiktlig bedömning görs för den tänkta pylonens 
påverkan på upplevelsen i en fyragradig skala, för platsen/området/från vyn. 
Skalan går från lite till mycket stor påverkan det vill säga; liten, måttlig, stor eller 
mycket stor påverkan. 
 
1. Väster om E 18  
 

 
 
Fotomontage från E 18, öster om handelsområdet. Pylonen syns bakom 
ICAvaruhuset i fjärran. Närmast vägen till höger står KFC:s skylt, 28 meter hög.  
 
Bedömning: I detta läge syns skylten väl från E18 och fyller ett informativt syfte. 
Miljön med mycket infrastruktur tål en högre skylt, påverkan blir måttlig för 
omgivningen. 
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2. Öster om E 18  
 

 

Bild 3. Bilden är ett montage, tre träd är ”borttagna” för att visa pylonen så som den syns utan löv på 
träden, främst vinter och tidig vår. (Bilden är framtagen av Sofia Kourbetis, 3D-Artist på Sweco 
Architects AB, Göteborg).   
 
Fotomontage som visar pylonen till vänster i bilden. I detta montage har tre träd 
tagits bort för att visa hur skylten syns då inga löv sitter på träden. Med tanke på 
all trädgrönska bestående av tall, gran och lövträd, främst björk, visar detta på att 
skylten göms rätt väl från E 18. Det är först när man som passagerare kommer rätt 
nära skylten som den kommer att synas. Med tanken på att man färdas i hög 
hastighet så är det inte många sekunder som skylten syns. Den höjd i området som 
ligger mellan Alster och handelsområdet bidrar även till att pylonen inte syns så väl 
österifrån. Det är framförallt under årets vintertid då löv inte finns på träden som 
pylonen kommer ses. Under lövtiden, främst sommartid skyms pylonen rätt väl av 
lövet.   
 
Bedömning:  Skylten kommer inte att synas speciellt mycket. Påverkan på miljön 
kommer inte bli så stor, en måttlig påverkan. 
 

 
3. Sommargatan  
 

 

 
I fotomontagen från norr syns pylonen tydligt från sträckan mellan rondellen vid 
Norra Universitetsmotet och underfarten av E 18 på Sommarrogatan 
/Välsviksleden. 
 
Bedömning: Påverkan av pylonen blir stor i området. Så här pass nära 
handelsområdet fyller den ett informativt syfte. 
 
 
 
 



   Sid 8(11) 
 

 

4. Sommargatan – Klarinettvägen 
 

 

 
Från Klarinettgatan, ännu högre upp på Sommargatan syns pylonen i blickfonden. 
Ju närmare man kommer Välsviken desto mer syns pylonen.  
 
Bedömning: Påverkan av pylonen blir måttlig i området. Den höga pylonen ligger 
väl synlig, i blickfånget då man färdas i sydlig riktning. 
 
5. Rävbergsvägen, i riktning mot Välsviksrondellen 
 

 
 
I fotomontaget från Rävbergsvägen syns pylonen tydligt i landskapet. På grund av 
en del träd som står där idag göms själva betongfundamentet och delar av skyltens 
”fot”.  
 
Bedömning: I detta läge fyller skylten sin funktion som vägvisare och området i sig 
bedöms tåla skylten relativt väl. Påverkan blir liten. 
 
6. Rävbergsvägen, vid lilla rondellen 
 

 
 
I fotomontaget från Rävbergsvägen, i norr, syns pylonen tydligt i landskapet. Den 
planerade så kallade parallellvägen eller förlängning av Rävbergsvägen, från 
handelsområdet fram till Södra Kroppkärrs cirkulationsplats är tänkt att ansluta 
den lilla rondellen i detta läge. I detta läge där sikten är fri syns pylonen tydligt.  
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Bedömning: Påverkan på området är stor. I detta läge fyller skylten sin funktion 
som vägvisare och området i sig bedöms tåla skylten relativt väl.  
 
7. Söder om Välsviksrondellen 
 

 
 
Fotomontage över pylonen sett från Välsviksleden, söder om Välsviksrondellen. 
Pylonen står rätt i siktlinjen för trafikerande från denna vinkel.  
 
Bedömning: I detta läge syns skylten väl och skylten fyller sin funktion som 
vägvisare i område. Påverkan blir stor men platsen bedöms tåla skylten relativt väl.  
 
8. Tynäsudden, Hammarö 
 

 
 
12 km bort från strandkanten till Välsviken, vid Tynäs på Hammarö syns pylonen så 
här mycket enligt den modellbild som tagits fram från Vänern i söder.  
 
Bedömning: Påverkan av pylonen bedöms som mycket stor från denna plats. Den 
tidigare trädridån har legat fast och har inte tidigare haft något som bryter 
skogshorizonten. Handelsområdet har inte kunnat anats från sjön, det är heller 
inte möjligt att ta sig till handelsområdet från Vänern. Pylonen blir mer ett 
störande inslag härifrån. Ju närmre strandkanten och området Välsviken man 
kommer desto mindre syns pylonen. Detta har att göra med de stora höjd-
skillnader som finns mellan Vänern och planområdet. Pylonen får en för stor 
omgivningspåverkan från Vänern, i detta läge.  
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9. Från Vänern, rätt nära Alsternäset 
 

 
 
Utifrån denna modellbild, ses området närmre ifrån Välsviksstranden i söder. I 
denna 3D-scen har skog satts ut som både innehåller mindre/yngre träd och 2) är 
rejält utglesade och pylonen syns ändå inte (SE den röda pilen i bilden som visar 
var pylonen står). Kameran befinner sig dessutom närmare 5 meter över 
”vattenytan” (det blåa fältet) här. Närmst stranden finns en del lägre vegetation, 
bland annat växer en del vass här.  
 
Bedömning: Pylonen kommer inte synas härifrån då skogen kommer vara i vägen 
och därmed skymmer pylonen. Påverkan blir obetydlig – alltså liten härifrån.  
 
Andra platser i närheten av området  
 
Alsterdalen och Alsters herrgård 
Alsterdalen omfattas idag av ett landskapsskydd samt skydd för kulturmiljövård. 
Skyddet rör enligt förordningen vissa fysiska förändringar inom det skyddade 
området.  
 
Alsters herrgård är en viktig plats i området och därför är det viktigt att se /utreda 
att inte det inte blir någon negativ påverkan från herrgården.  
 
Bedömning:  Både Alsterdalen och Alsters herrgård ligger omgivna av höjder som i 
sin tur är trädbeklädda. Påvekan på landskapsbilden av en pylon i Välsviken 
bedöms som obefintlig då träd finns i vägen mot Välsvikshållet. 
 
Järnvägsstationen i Välsviken 
Järnvägsstationen ligger på en höjd av ca +55 meter. Området som ligger emellan 
stationsområdet och planområdet har ca 10 meters höjdskillnader samt ett  
skogsområde som kommer ge skydd för eventuella utsikter av en pylon.  
 
Bedömning: Järnvägsområdet bedöms inte få någon sikt över pylonen. 
 
Kroppkärrs gård 
Kroppkärrs gård ligger ett avstånd av ca 1,5 km från pylonen. Både Trollkoneberget 
och Rävberget ligger som ett skydd mot sikten mot planområdet. Därtill kommer 
de träden som bidrar med grönska och insynsskydd.   
 
Bedömning: Kroppkärrs gård bedöms inte få någon sikt över pylonen. 
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SLUTBEDÖMNING OCH RESULTAT  
Utifrån denna PM framkommer att för planområdet så blir effekterna på området 
av en 35 meter hög pylon inte så stor. På grund av omgivningens karaktär – E 18, 
Välsviksleden och Välsvikens handelsområde – miljöer som karaktäriseras av en 
rätt hård infrastrukturmiljö med storskaliga byggnader och vidsträckta 
parkeringsplatser – i en någorlunda hård miljö bedöms en hög skylt ”smälta in”. 
Denna tämligen tuffa miljön kontrasteras dock av att den för dagen ligger mellan 
två skogsområden/berg – Rävberget och Alstserberget. Det är på långt håll som 
effekterna av skylten blir som störst. I detta fall från Vänern sett söderifrån, från 
Tynäsudden och norrifrån, sett från backen nedanför Universitetet. Här bryter 
skylten med den rådande skogshorizonten. Här blir omgivningspåverkan som 
störst 
 
Kvällstid kommer skylten även att vara belyst vilket gör skylten än mer 
framträdande vilket är negativt för stadsbilden. 
 
Ett minus för en pylon i området är att den inte har stöd i kommunens sedan 
tidigare framtagna kvalitetsprogram (i detaljplanen för Handelsområdet i Välsviken 
(SBN, 2005) och Anvisningar och råd för skyltar i Karlstad (SBN, 2018) som 
motsäger sig att det uppförs höga skyltar på spridda platser. Kommunens 
dokument förordar en samlad skyltning för hela Välsviken, vilket nu inte 
förverkligas. 
 
Den enda höga skylt som står i Välsvikens handelsområde idag är KFC-skylten. Den 
kom dock upp innan kommunens skyltpolicy beslutats. Denna fråga är dock större 
än att den ryms inom denna PM, som handlar om en pylon inom planområdet för 
Välsviken handel. Frågan har ändock väckts i och med pågående planprocess, men 
frågan i stort får behandlas i ett annat sammanhang.   
 
Från kommunens Kvalitetsprogram för Handelsområdet i Välsviken, från år 2003, 
står följande: Skyltarna bör samlas i grupper som bidrar till att skapa rytm och 
ordning i områdets utformning. Detta är något som stadsbyggnadsförvaltningen 
anser borde följas i planeringen - något som detaljplanen bör förhålla sig till. 
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