
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
 
 
 
 
 

Tony Åhmark 
 

 
Planering av området Kartberget 

 
 
 
 
 

Planning of the area Kartberget 
 
 
 

Examensarbete 15 poäng 
Byggingenjörsprogrammet 

 
Datum/Termin: 2008-12-19  ht-08 
Handledare: Malin Olin  
Examinator: Tony Åhma



Tony Åhmark                                                                                                                                  2008-12-19 
Examensarbete 

 
 

Sammanfattning 
Idag är Kartberget i Karlstad ett skogsområde mellan två bostadsområden längs Klarälvens västra arm, 
Romstad i norr och Björkås i söder. Skoghallsvägen utgör en gräns i väster, liksom älvarmen i öster. Man 
har god utsikt österut över älven och Karlstads gamla flygplats (Jakobsberg) i stora delar av området. I 
området finns några dungar med ekar, något som är ovanligt i Karlstadstrakten. 
 
Kartberget är en naturlig fortsättning på Björkås villabebyggelse och en bebyggelse av typ trädgårdsstad 
passar bra här; olika typer av småhus i kombination med mindre flerbostadshus. En enkel gatustruktur inom 
området förespråkas och kan fysiskt knyta samman Björkås, Kartberget och Romstad, exempelvis genom 
gång- och cykelväg. I området finns två friköpta tomter med småhus, som kan passas in i det framtida 
områdets struktur. Antalet bostäder kan variera mellan 150 till 200, beroende på hustyper. Delar av 
skogsområdet bör kunna sparas vid byggande i området. 
 
Uppförandet av 5st boendekomplex i varierande form och antal våningar skulle kunna leda till att i stort sett 
alla i området kan blicka ut över den tänkta båtbryggan som gränsar mellan älven och den gräsplätt som 
leder upp till bostäderna. Av de c:a 150 bostäder som ryms i de 5 bostadskomplexen med 3-4 våningar har i 
stort sett samtliga utsikt över älven. Alla har minst en balkong eller uteplats, och på innergården finns en 
lekplats med bl.a. en sandlåda för de mindre. I direkt anslutning till huskropparna finns en parkeringsplats 
med en plats till varje hushåll samt 10 besöksplatser. Sparandet av ett stort grönområde mellan bostäderna 
och älvfåran ger området en fin utsikt samt en chans att ta en skön picknick på gräset eller någon av de 
bänkar och bord som finns belägna längs stranden. Att låta en brygga avgränsa land och vatten har flera 
fördelar, såsom möjligheten för boende att nära till sitt hem ha en båt. Det kan också medföra att besökare 
kan lägga till enkelt för att också de ta del av området. Man skulle också kunna tänka sig att bussbåten som 
blivit en succé skulle kunna ha en hållplats på bryggan. Genom att uppföra bostadshus i flera våningar ges 
mer utrymme för grönområden och platser för andra fritidsaktiviteter.  
 
Kartberget är ett relativt långtsträckt område och kan ha mer än en tillfart. Trafikanslutning för området kan 
ske från Skoghallsvägen, antingen i kombination med korsningen Skoghallsvägen/Ullebergsleden eller 
längre söderut. Den befintliga Björkåsutfarten kan även den vara en möjlig trafikanslutning till Kartberget. 
Vid samtliga lösningar måste korsningarna med Skoghallsvägen studeras gällande framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Genom att bygga en rondell på Skoghallsvägen med tillträde till Kartberget/Björkås skulle 
trafiksäkerheten kunna höjas. Man skulle på så sätt få ner hastigheten och en tydlig avtagsväg till området. 
De gåenden samt cyklister skulle kunna passera på övergångsställen i anslutning till rondellen. Genom att 
knyta ihop en infart till Kartberget med en som leder till Björkås skulle, den idag farliga utfart som finns 
vid Björkås kunna slopas. Genom att bara ha en utfart/infart vid området Kartberget till parkeringsplatserna 
skulle hastigheten kunna hållas nere, och barn i området skulle kunna leka säkrare. En busshållsplats i 
närheten av rondellen skulle kunna uppföras, så att kommunaltrafiken även når Kartberget och Björkås. 
 
Strandremsan behålls som promenadstråk, detta leder vidare söderut till naturområden. Tankar om en 
gångbro över älven, in mot centrum, finns med i den fördjupade översiktsplanen över Västkusten som 
komunen gjort. En säker passage över Skoghallsvägen för gående över till Bellevueberget planeras. Gång- 
och cykelväg finns utbyggt till området längs Skoghallsvägen men behöver kopplas vidare över 
Bellevueberget och in mot Zakrisdal. 
 
Huvudsaklig störning i området är trafikbuller från Skoghallsvägen, där den relativt stora andelen tung 
trafik bidrar till problemen. Bebyggelsen bör hålla ett enligt bullerberäkningar tillräckligt avstånd till 
Skoghallsvägen. 

 1 



Tony Åhmark                                                                                                                                  2008-12-19 
Examensarbete 

 

Summary
Today Kartberget in Karlstad is a forest area between two neighborhoods along the river Klarälvens west 
arm, Romstad in th€ north and Björkås in the south. The Skoghall road constitutes a boundary in  the west, 
like the river arm in the east. You have a good view eastward over the river and Karlstads old airport 
(Jakobsberg) in big parts of the area. In the area, there are some groves with oaks, something that is 
exceptional for Karlstad. 
 
Kartberget is a natural continuation of Björkås detached house settlement and a settlement of type garden 
town fits good here; different types of small houses combined with smaller blocks of flats . A simple street 
structure within the area is advocated and can physically link together Björkås, Kartberget and Romstad, 
for example through the walking paths and bicycle road. In the area, there are two free bought plots with 
small houses that can be fitted in to the futuring area's structure. The number of apartments can vary 
between 150 to 200, depending on  the house types. Parts of the forest area should be saved in the built-up 
area. 
 
The building of 5 accommodation complexes of varied forms forms and numbers of floors would make it 
possible for more or less everyone in the area to look out over the intended jetty;a bridge that abuts the 
river and the piece of lawn that joints up to the dwellings. Of the about 150 flats that are held in the 5 
accommodation  complexes with 3-4 floors each have more or less all view over the river. They have at 
least one balcony or terrace, and on the yard there is a playground with a sand-pit for children. In direct 
connection with the houses there is a parking space with one place for each household and 10 parking 
spaces for visitors. Saving a big green lawn between the houses and the river gives a nice view and an 
opportunity to take a comfortable picnic on the grass or on one of the benches and tables that are located 
along the river. To let a jetty; bridge delimit land and water has several advantages, as the possibility 
for residents to have their boat near to its home. It can also lead the possibility of visitors easily being able 
to take the boat to the area. It might even result in that the bus-boat that’s become a success being able 
to have a bus-stop on the pier. By building the residentials in several floors they are given more space for 
green areas and other places for leisure activities.  
 
Kartberget is a relative long and narrow area and can have more than one entrance. Traffic connection 
pursuing the area can enter from Skoghallsvägen, either combined with the crossing 
Skoghallsvägen/Ullebergsleden or further south. The existing way out from Björkås can also be a possible 
traffic connection to Kartberget. By all solutions, the junctions  of Skoghallsvägen must be studied with 
regards to current trafficability and traffic security. By building a roundabout on Skoghallsvägen with 
access to Kartberget/Björkås the traffic security would be increased. This would be a way of reducing the 
speed and a clear entrance to the area. The pedestrians and cyclists could smoothly pass on the zebra 
crossings by the roundabout. By linking together the access to Kartberget with a road that leads to Björkås, 
would make the today so dangerous exit to Björkås disappear. By only having one exit and entrance to the 
parking area at Kartberget the speed could be decreased, and children in the area could play safer. A bus-
stop next to the roundabout would make reaching the area easier. 
 
The beach strip will be retained as a boardwalk, this leads to the further south where conservation areas can 
be found. Thoughts about a bridge over the river, toward the citycenter of Karlstad, is in the deepened  
overview plan of the west coast that the municipality of Karlstad has done. A safe passage over 
Skoghallsvägen to Bellevueberget is planned. A walk and bicycle road is extended from Karlstads 
citycenter to the area along Skoghallsvägen but needs to be linked with Bellevueberget and toward 
Zakrisdal. 
  
Traffic noises from Skoghallsvägen, where the relatively big proportion of heavy traffic contributes to the 
problems of disturbanes. The arrangement of the houses in the area would hold an, according to noise 
calculations, sufficient distance to Skoghallsvägen. 
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1 Inledning 
Kartberget är idag en bortglömd del i Karlstad, ett skogsområde mellan två bostadsområden längs 
Klarälvens västra arm, Romstad i norr och Björkås i söder. Skoghallsvägen utgör en gräns i väster, liksom 
älvarmen i öster (se fig:1). Man har god utsikt österut över älven och Karlstads gamla flygplats 
(Jakobsberg) i stora delar av området. Inom området finns några dungar med ekar, något som är ovanligt i 
Karlstadstrakten. Kartberget är en naturlig fortsättning på Björkås villabebyggelse och en bebyggelse typ 
trädgårdsstad passar bra här; olika typer av småhus i kombination med mindre flerbostadshus. En enkel 
gatustruktur inom området förespråkas och kan fysiskt knyta samman Björkås, Kartberget och Romstad, 
exempelvis genom gång- och cykelväg. I området finns två friköpta tomter med småhus, som kan passas in 
i det framtida områdets struktur. Antalet bostäder kan variera mellan 150 till 200, beroende på hustyper. 
Delar av skogsområdet bör kunna sparas vid byggande i området.  
 

1.1 Syfte  
Syftet är att utforma området Kartberget så att så många som möjligt kan tänka sig att flytta till området 
samt besöka den del av Karlstad som idag mer eller mindre är bortglömd, samt framförallt få folk utifrån att 
flytta till området. Genom en bra struktur samt ett fungerande område tillgodose en del av det behov av 
bostäder som idag finns i Karlstad, och i och med byggnation av området Kartberget ge Karlstads vision 
100 000 en skjuts. Man bör knyta samman området Karberget med Björkås på så sätt att de boende idag 
blir nöjda, samt tillgodose de trafikåtgärder som behöver göras.    

1.2 Mål 
Målet är att utforma området så att en så bred målgrupp som möjligt får upp ögonen för den idyll som 
Kartberget kan bli. De stråk som finns längs älven skall bevaras och vara tillgängliga för allmänheten. Att 
upprätta en trafiksäker övergång för gående till Bellevueberget samt underlätta för de boende i området 
Björkås, vad gäller trafik samt säkerhet. Den fina utsikten över älven och gamla flygplatsen skall bibehållas 
och integreras i området. Ett delmål är att på ett bra sätt  integrera ny bebyggelse med värdefull befintlig 
vegetation i området, samt att på ett bra sätt uppföra en övergång till befintlig bebyggelse i Björkås och 
därmed knyta samman de två områdena. De kultur historiska minnen som finns i norra delen av området 
bör bevaras samt beaktas vid planläggning av området. Ett annat mål är att skapa en miljö som lockar till 
boende vid Kartberget, samt intresserar allmänheten av området Kartberget/Björkås. 
 
Dessa mål har uppkommit genom riktlinjer, önskemål och förutsättningar från kommunens sida, samt mina 
visioner och tankar.  
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1.2 Bakgrund/Historia 
 
 
Karlstads Västkust 
Sydväst om Karlstad ligger ett område som kallas Västkusten. Området blev mer känt under 2006, när 
exploateringsplaner diskuterades. Västkusten består av flera delområden: Grundviken, Zakrisdal, Bellevue, 
Göteborgsudden, Kartberget, Björkås.  

 

Figur 1: ”Karlstads Västkust”  (www.karlstad.se) 

Grundviken:  
Ligger mellan Bergvik och Zakrisdals industriområde. Området innefattar både skog och öppen mark, med 
rester av lantbruk. I områdets västra del skär en stor kraftledning rätt genom terrängen, men i övrigt är 
området ganska orört, troligen tack vare närheten till industrin på Zakrisdalsområdet. Längst i sydväst når 
man Vänern, och där finns också en enklare småbåtshamn. Området nås enklast från den norra infarten till 
Zakrisdals industriområde. 
 
Zakrisdalsområdet: 
Eftersom man arbetade mycket med explosiva ämnen utgörs industriområdet av många utspridda mindre 
byggnader. Zakrisdals Företagscentrum var tidigare en ammunitionsfabrik som flyttades från Marieberg i 
Stockholm under andra världskriget. Den drevs fram till början av 90-talet under namnen Amf Z, FFV och 
Swedish Ordnance, med som mest 1000 anställda. 1992 togs beslut om nedläggning och flytt till Karlskoga 
parallellt med att dåvarande ägaren Bofors AB satsade medel och resurser på att Zakrisdalsområdet skulle 
leva vidare med nya hyresgäster. Detta lyckades och idag finns ca 200 hyresgäster som hyr från 3.5 kvm till 
7000 kvm. Det inhägnade området omfattar totalt 60 ha med ca 75 fastigheter. Den uthyrningsbara 
lokalytan är ca 40000 kvm av den totala bruttoytan 55000 kvm som även omfattar ett bergrum på 12000 
kvm. 
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Bellevue: 
Området Bellevue är beläget ca en halvtimmes promenad från Karlstads centrum eller 5 minuter med bil. 
Det är ett gammalt bostadsområde till Zakrisdalverken, men idag huserar barnfamiljer blandat med både 
studenter samt äldre människor i området. Alldeles intill bostadsområdet Bellevue, som är något isolerat 
från resten av Karlstads tätort, finns ett berg- och skogsparti mellan landsvägen och järnvägen till Skoghall. 
 
Göteborgsudden och Margårdsvägen: 
Mellan Bellevue och området kring Göteborgsudden går en väg, som på östra sidan har ett kuperat 
landskap med gamla kulturinslag, på västra sidan ett röjt och numera betat område ner mot Vänern. Vid 
besök sommaren 2006 sågs mängder med fjärilar, bl.a. prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne).  
 
Kartberget och Björkås: 
Mellan vägen mot Skoghall och västra älvgrenen finns områden som nog är ganska okända för flertalet 
Karlstadsbor. Enstaka bostadshus finns på Kartberget och ett mer samlat villaområde vid Björkås. I övrigt 
är det främst fråga om naturskogsliknande marker, mer torra marker mot Skoghallsvägen i väster och en del 
fuktigare partier närmare västra älvgrenen. Området tycks besökas av olika hackspettar i tämligen stor 
omfattning. Sommaren 2006 sågs både blommande nattviol och många häggar insvepta i trådar från 
häggspinnmalen. Björkås är en väl sammanhållen och avgränsad bebyggelsegrupp i dalgången mellan två 
utlöpare av Bellevueberget. Den norra utlöparen - Kartberget - är intressant för bostadsbyggande. Den 
befintliga karaktären av skogsmark på Kartberget är värdefull att bevara liksom den täta skogen som utgör 
Björkås avgränsning mot norr.  
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Kartbergets historia 

 
Figur nr.2  Sommarros lilla paviljong på Kartberget, fr v landskanslist Edvin Noréus samt stationsskrivarna Pontus Setterman och 
Åke Wickman. Bild från “Karlstadhistoria.wordpress.com”
 
Sommarros paviljong på Kartberget, ett kulturminne från 1800-talets Karlstad 
Om du idag tar en cykeltur längs älven förbi Romstad i riktning mot Björkås så passerar du förbi den lilla 
idyllen Kartberget, precis där Romstad slutar och grusvägen längs älven tar sin början. Uppe på den lilla 
bergsknallen med vacker utsikt in mot Karlstad tronar än idag ett minne från det gamla Karlstad. Dagens 
hyresgäster har bebott huset i över 40 år och kan berätta allt om husets och platsens historia. 

 7 



Tony Åhmark                                                                                                                                  2008-12-19 
Examensarbete 

 
Figur nr.3  Festligheter på Kartberget i början av 1900-talet. Bild från “Karlstadhistoria.wordpress.com”
 
Här har tiden i det närmaste stått stilla de senaste hundra åren och man kan riktigt känna det när man står 
under de gamla ekarna och kikar upp mot det vackra gamla huset och dess omsorgsfullt skötta trädgård. En 
sann idyll mitt i ett expansivt Karlstad. I det gamla lusthuset på bergets topp samlades honoratiores och 
läkare vid tiden kring förra sekelskiftet för att jaga och umgås. Lusthuset uppfördes enligt Mats Ronges bok 
Det gamla Carlstad under 1800-talet som en del av det ståtliga landeriet Sommaro, som var beläget på 
andra sidan älven men idag tyvärr är rivet sedan länge. Många kända Karlstadbor från denna tid har lämnat 
sina signaturer på inneväggarna. 
 

 
Figur nr.4  Fotografering framför paviljongen på Kartbergets topp. Bild från “Karlstadhistoria.wordpress.com”
 
Idag planeras en kraftig exploatering av Kartberget. Här finns naturligtvis pengar att tjäna för den som äger 
området. Men Kartberget är utan tvekan en sällsam plats och ett minne från det gamla Karlstad som borde 
bevaras till eftervärlden, som en oas, bara några minuter från citykärnan. Varför inte k-märka Kartberget 
och dess miljö, köpa in det till kommunen och låta kulturarbetare bo i huset, konstnärer eller författare, mot 
att de sköter trädgården. Som skrivarlyorna i Stockholms gamla kulturkvarter. Och håll berget öppet för nu- 
och framtida Karlstadbor som vill ta med sina picknickkorgar och njuta av Karlstad, så som det en gång såg 
ut. 
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1.4  Frågeställning 
Vilken typ av bostäder skall då byggas i området? Villor, radhus eller stora höghus för att kunna ge så 
många som möjligt chansen till ett boende nära vatten. Hur skall man lösa en trafiksäker övergång för 
gående och cyklande till Bellevueberget? Hur bör området planeras för att ta tillvara på den fina utsikten 
över älven och gamla flygplatsen. Skall man försöka att integrera ny bebyggelse med den befintlig 
vegetation i området? Jag tror den stora frågan som knyter samman alla dessa frågor är, hur skapar man en 
miljö som lockar till boende samt intresserar allmänheten av området Kartberget/Björkås utan att förstöra 
dess charm? 

 

1.5 Förutsättning 
Kommunen vill att en trafiksäker övergång för gående till Bellevueberget skall upprättas. Man vill också 
underlätta för de boende i området Björkås, vad gäller trafik samt säkerhet. Den fina utsikten över älven 
och gamla flygplatsen skall bibehållas och integreras i området. I den mån det går vill man försöka att 
integrera ny bebyggelse med värdefull befintlig vegetation i området. De kultur historiska minnen som 
finns i norra delen av området bör bevaras samt beaktas vid planläggning av området. Kommunen har som 
mål att upprätta c:a 150 bostäder i området. 
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2 Resultat 

2.1 Området 
Björkås är en väl sammanhållen och avgränsad bebyggelsegrupp i dalgången mellan två utlöpare av 
Bellevueberget. Den norra utlöparen - Kartberget - är intressant för bostadsbyggande. Idag finns i området 
bara ett fåtal hus längsmed älvfåran. Den befintliga karaktären av skogsmark på Kartberget är värdefull att 
bevara liksom den täta skogen som utgör avgränsning mot Björkås. För att klara av de bullerkrav som ställs  
samt bevara växtligheten i området har en stor del av vegetationen i väst sparats. Detta medför också att 
området liksom Björkås blir lite av en oas. Sluttningen mot älven möjliggör att samtliga boende i området 
kan utblicka över älvfåran samt Sommaro. En lämplig hustyp vore hus i några våningar där alla lägenheter 
kan ges utblickar mot älven. Denna hustyp gör det också möjligt att bevara områdets skogskaraktär, samt 
bibehålla det gångstråk som idag finns längs älven. 
 
 

 
Figur nr.5 Flygfoto över Kartberget ”www.eniro.se”
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2.2 Bostadsplanering/boendeform 
Vad är då viktigt att införa i området, samt hur bör det utformas. Målet med projektet har från början varit 
att skapa en miljö samt ett område som intresserar så många som möjligt. Min första tanke var att, ”här 
skall det byggas småhus”. Vem vill inte bo i ett villaområde i närheten av vatten? Det är lätt att se 
Kartberget som en förlängning av Romstad som finns i norr, där bebyggelsen präglas av villor och mindre 
flerfamiljshus. Efter att varit i kontakt med Maria Grahm på stadsbyggnadskontoret ändrades mina tankar. 
Maria visade mig lite fakta om hur Karlstad innerstad ser ut idag gällande befolkning. Karlstad har en yta 
av 52 Km2. Idag använder 58 000 människor Karlstad för att bo, arbeta, utbilda sig, handla, roa sig etc. 
Karlstad kommun har idag 82 000 invånare, för att nå kommunens vision på 100 000 invånare krävs 
ytterligare 18 000. Med samma täthet som Karlstads stadskärna har idag krävs ytterligare 17 Km2.  

 
Figur nr. 6:” Karlstads innerstad” Maria Grahm Karlstads Kommun  
 
Detta är inte möjligt att skapa, utan vi är tvungna att hitta andra sätt att lösa boendet på. Man har redan 
börjat exploaterat på många ställen, så som Vågmästaren, Viken, Orrholmen m.m. Västkusten som är 
kommunens senaste bidrag till exploateringen är därför viktig då befolkningen i området är liten. Jag 
började titta på andra ställen i Karlstad där man har väldigt hög andel boende per Kvm mark. Bra exempel 
på detta är som tidigare nämnts Vågmästaren och Orrholmen där mycket av husen består av flera våningar. 
Men är det meningen att vi ska trycka in en massa hus i området bara för att visionen 100 000 skall uppnås? 
Blir detta ett lyckat boende? Efter att strosat runt på Vågmästaren ändrades min uppfattning och jag såg helt 
plötsligt nästan bara det positiva i området.  
Man får känslan av att ”här hälsar alla på varandra” samt att de boende tycker att ”det här är vårat”, vilket 
skulle kunna liknas med den känsla som man har över sin villatomt. Området vågmästaren blir lite som en 
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oas, vilket är precis vad området Björkås är idag. Varför inte då fortsätta på samma tema när det kommer 
till Kartberget? En bebyggelse av området skulle hjälpa den del av Karlstad som idag inte är så populär. 
Kartberget har med sin närhet till både vatten, centrum samt shopping på Bergvik alla förutsättningar för att 
bli ett mycket omtyckt område.  
 
 
2.3 Bostäderna 
Uppförandet av 5st boendekomplex i varierande form och antal våningar skulle kunna leda till att i stort sett 
alla i området kan blicka ut över den tänkta båtbryggan som gränsar mellan älven och den gräsplätt som 
leder upp till bostäderna. Av de c:a 150 bostäder som ryms i de 5 bostadskomplexen med 3-4 våningar har i 
stort sett samtliga utsikt över älven. Alla har minst en balkong eller uteplats, och på innergården finns 
parkbänkar samt en sandlåda för de mindre. I direkt anslutning till huskropparna finns en parkeringsplats 
med en parkeringsplats till varje hushåll samt 10 besöksparkeringar. Parkeringar så tätt in på husen ger de 
boende en bättre möjlighet att ha uppsikt över sin bil, men också grannens. För det är det hela handlar om, 
att utforma ett område där man trivs och mår bra. Men man tar även hänsyn till sina grannar. Sparandet av 
ett stort grönområde mellan bostäderna och älvfåran ger området en fin utsikt samt en chans att ta en skön 
picknick på gräset eller någon av de bänkar och bord som finns belägna längs stranden. Att låta en brygga 
avgränsa land och vatten har flera fördelar, såsom möjligheten för boende att nära till sitt hem ha en båt. 
Det kan också medföra att besökare kan lägga till enkelt för att också de ta del av området. Man skulle 
också kunna tänka sig att bussbåten som blivit så populärt skulle kunna ha en hållplats på bryggan. Genom 
att uppföra bostadshus i flera våningar ges mer utrymme för grönområden och platser för andra 
fritidsaktiviteter.  
 

 
Figur nr.7:  Området Kartberget modellerat i ArchiCad   
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2.4 Fritidsaktiviteter 
För att skapa ett område som tilltalar Karlstads befolkning krävs att man tar till vara på möjligheter som 
finns. Genom att bevara en stor del av skogen finns fortfarande möjligheten till bärplockning eller bara en 
promenad med hunden. Bakom husen längsmed det skogsparti som avgränsar området och 
Dingelsundsvägen finns en fotbollsplan belägen, ett sätt att ge barnen i området någonstans att leka. Vi kan 
idag se att de områden där Karlstad kommun har uppfört små näridrottsplatser med konstgräs flockas barn 
och spelar och umgås. Lekplatser med gungställningar m.m. borde också prioriteras då barn idag har 
väldigt få ställen att leka på. Den del av skogen som sparas innebär också en lekplats för barnen, en skog 
kan vara en hel värld för ett barn. Ett grönområde mellan älven och bostadshusen skulle kunna medföra att 
folk skulle kunna ha picknickar, grillningar eller bara njuta i det fina vädret. Det kan också leda till att folk 
utifrån området väljer att besöka Kartberget. Ett bra exempel på detta är den gräsplätt som finns vid 
Vågmästaren, Mariebergsskogen liksom den vid teatern i centrum. En brygga längs med älven skulle med 
största sannolikhet uppskattas på många sätt då Karlstad idag har ett tryck när det gäller båtplatser. Detta 
skulle också vara ett sätt att kanske få fler intresserade av området. 

2.5 Trafiksäkerhet 
Genom att bygga en rondell på Skoghallsvägen med tillträde till Kartberget/Björkås skulle trafiksäkerheten 
kunna höjas. Man skulle på så sätt få ner hastigheten och en tydlig avtagsväg till området. De gåenden samt 
cyklister skulle kunna passera på övergångsställen i anslutning till rondellen. Genom att knyta ihop en 
infart till Kartberget med en som leder till Björkås skulle, den idag farliga utfart som finns vid Björkås 
kunna slopas. Genom att bara ha en utfart/infart vid området Kartberget till parkeringsplatserna skulle 
hastigheten kunna hållas nere, och barn i området skulle kunna leka säkrare. En busshållsplats i närheten av 
rondellen skulle kunna uppföras, så att kommunaltrafiken även når Kartberget och Björkås. 

2.6 Bilder/ visioner 

 
Figur nr.8:   Hus 1 med sin innergård med sandlåda och avkopplingsytor. Parkeringen skymtar i bakgrunden.
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Figur nr.9 : Vy över hus 1,2 och 3

 
Figur nr.10:   Mittenhuset med sin lekpark och parkbänkar för en avkoppling i solen.
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Figur nr.11:   Bostadshusen och den asfalterade gångväg som leder ner till bryggan vid älvens kant. 
 
 
 

 
Figur nr.12:   Bostadshusen sett från vattnet med byggan samt den stora gräsplätten i förgrunden.
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En rondell på Skoghallsvägen som ger ett säkert tillträde till området Kartberget såväl som Björkås. Den 
skulle också bidra till att gående och cyklister till Bellevue skulle kunna passera utan risken att möta bilar i 
hög hastighet                 

 
Figur nr.13:  Rondell på Dingelsundsvägen med tillträde till både Kartberget och därtill även Björkås
 
 
 
Parkeringsplatser i anslutning till husen där bara en in och utfart finns leder till att man får känslan av att 
man kommit in i ett bostadsområde, och där med sänker farten. Det får också området att bli tätare och där 
av också mysigare, och kan bidra till att de boende får en ”det här är vårat” känsla. Det kan i sin tur bidra 
till att man är mer angelägen om att hålla rent samt städa och sköta om ”sitt” bostadsområde. 

 
Figur nr.14:   Parkeringsplatser bakom bostäderna 
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Genom att uppföra en fotbollsplan, volleybollsplan och lekplatser har boende barn i området någonstans att 
leka. Den del av skogen som sparats ger också barnen ett område att leka i. 

 
Figur nr.15:   Fotbollsplanen som ligger bakom parkeringen längs den skog avskiljar området och Dingelsundsvägen
 
 
 
 
 

 
Figur nr.16:   Volleybollplanen som ligger längs med det skogsparti som avgränsar Kartberget mot Björkås.
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Båtbryggan längs med vattnet ger möjlighet för de boende att ha en båt i närheten av sitt hem. Det ger 
också möjlighet för besökande att lägga till, och kanske till och med båtbussen som idag redan har en 
stopplats längs med älven vid Björkås. 

 
Figur nr.17:   Båtbryggan längs med älven som rinner förbi området.
 
 
 
 
 
 
Den stora gräsplätt som gränsar mellan husen och älvens strand kan med största fördel användas till 
trevliga picknickstunder, grillpartyn eller varför inte bara sola och ”må gött” i solen. Här finns också ett 
antal parkbänkar samt bord att slå sig ner vid, äta en glass för att sedan kasta pappret i någon av de 
papperskorgar som finns utmed gångstråket längs med älven.   

 
Figur nr.18:  Vy sett från bostäderna med det stora grönområdet i förgrunden och älven som rinner förbi. I bakgrunden skymtar 
Sommaro.
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3 Slutsats 
Genom bebyggelse av området Karberget får Karlstad en ny statsdel där många förhoppningsvis kan tänka 
sig att bo. Det medför också med största sannolikhet att områdena kring Kartberget blir mer 
uppmärksammade, tillexempel Björkås och inte minst Bellevue. En exploatering av hela området 
Västkusten ger möjlighet till att skolor m.m. i området också byggs på lång sikt. Kartberget som idag är 
relativt okänt har med sin närhet till både shopping vid Bergvik samt närvaron till centrum har alla 
möjligheter att bli ett lyckat område. De fem Bostadshusen med c:a 150 bostäder medför att mycket av den 
vegetation som idag finns i området kan bevaras. Med hus i 3-4 våningar ges många av de boende en utsikt 
över älven och de öppna ytorna mellan älvfåran och huset. En ny infart via en rondell på Dingelsundsvägen 
ger både de boende i området Kartberget samt Björkås en säker infart, samt passage till Bellevue. Något 
som Björkåsbor stridit för länge.   

 

4 Utvärdering/Diskussion  
Det finns ingen anledning att inte bygga bostäder i området Kartberget. Området är idag nästan helt 
outnyttjat och en bebyggelse skulle ge Björkås såväl som Bellevue ett lyft. Att bygga c:a 150 bostäder i 
området skulle ge c:a 450 personer människor ett nytt boende. Kanske inte bara Karlstadbor som väljer att 
flytta utan folk utifrån får upp ögonen för en ny liten idyll som blommar upp i Karlstad. Kartberget med sitt 
läge kan locka äldre med önskan om att bo i ett lugnt område nära naturen såväl som barnfamiljen som vill 
att barnen skall växa upp i en trevlig miljö.  
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