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ortsanalys av väse

förOrd

förOrd

denna ortsanalys av väse är ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng skrivet inom ramen för 
programmet för fysisk planering, vid Blekinge tekniska högskola i karlskrona. arbetet har skrivits 
med utgångspunkt i kursen stadsanalys under våren 2009, på uppdrag av karlstads kommun. 
författaren valde att göra denna ortsanalys som sitt kandidatarbete då det är ett verkligt arbete 
som kan tänkas komma till nytta. arbete har genomförts fristående, utan någon ekonomisk 
ersättning för arbetet. författaren har själv valt analysmetoder samt struktur för ortsanalysen.
handledare för arbetet har varit professor anders törnqvist.

tack till väse hembygdsförening och alla ortsbor som har bidragit med kunskap, synpunkter och 
idéer. tack även till ingrid Billing-godin och alla andra på karlstads kommun som har hjälpt till 
under arbetets gång. 

kristina larsson
karlskrona, juni 2009
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sammanfattning

sammanfattning

”livskvalitet karlstad 100 000” är karlstad kommuns vision för hur karlstad stad och kommun 
ska kunna uppnå 100 000 invånare. tre av visionens fyra ledstjärnor, liksom den gällande 
översiktsplanen från 2006, åsyftar mestadels karlstad stad och dess utveckling. därför är det viktigt 
att poängtera utvecklingsmöjligheter för resterande orter i kommunen, såsom väse.

väse är en landsbygdsort strategiskt belägen mellan karlstad, kristinehamn och filipstad. Orten 
hade år 2008 1983 invånare. väse har goda kommunikationsmöjligheter då e18 går genom orten. 
dessutom är orten attraktivt belägen vid vänern och värmlands skärgård. dock ligger orten i 
dagsläget i karlstad kommuns periferi. 

detta kandidatarbete i form av en ortsanalys av väse har upprättats på uppdrag av karlstads 
kommun. syftet med ortsanalysen är främst att skapa aktuellt planeringsunderlag samt att ge 
rekommendationer och förslag som kan stärka väses konkurrenskraft gentemot andra orter i 
omgivningen. i arbetet med ortsanalysen av väse har metoderna norsk stedsanalys samt en 
analys utifrån kevin lynch begrepp använts. analysernas resultat tillsammans med inkomna 
synpunkter och idéer från ortens medborgare har lett till förslag vilka kan stärka ortens 
konkurrenskraft gentemot andra orter i omgivningen. förslaget i arbetet är indelat i; framtida 
bebyggelseutveckling, väses centrum, ortens entré samt möjligheter för väses framtida utveckling.

förhoppningen är att detta arbete kan komma till användning som ett planeringsunderlag 
för vidare utveckling och planering av väse samt ses som ett redskap för att skapa dialog och 
diskussion om orten.
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inledning

inledning

”livskvalitet karlstad 100 000” är karlstad 
kommuns vision för hur karlstad stad och 
kommunen ska kunna uppnå 100 000 invånare 
(karlstads kommun, 2008). visionen riktar 
sig speciellt mot studenter, människor med 
konkurrenskraftig kompetens samt besökare 
och ligger till grund för kommunens planering. 
visionen består av fyra ledstjärnor; en attraktiv 
stad som växer, en stad för alla, den goda 
gröna staden och en kommun i gott skick. 

kommunfullmäktige beslutade den 11 
november 2007 att en revidering behövdes 
av karlstad kommuns översiktsplan 
från år 2006, öp06 (karlstads kommun, 
2007b). i öp06 beskrivs övriga tätorters 
bebyggelseutveckling som en möjlighet till 
att öka karlstads attraktivitet och ett sätt att 
nå visionen 100 000 invånare, nuvarande 
”livskvalitet karlstad 100 000” (karlstads 
kommun, 2006b). dock finns för de mindre 
tätorterna, såsom väse, inga nya förslag 
eller överväganden om markanvändning i 
förhållande till översiktsplanen från år 1990 
respektive 1997. kommunen menar emellertid 
i öp06 att uppmärksamhet bör riktas mot de 
mindre tätorterna och att studier för deras 
utvecklingsmöjligheter bör genomföras.

i och med att kommunstyrelsen i karlstad 
2007 (karlstads kommun, 2007a) antog 
stadsmiljöprogrammet för karlstad stad, 
framtagit av stadsbyggnadsnämnden, teknik- 
och fastighetsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden tillsammans med respektive 
förvaltningar, fick även nämnderna med 
tillhörande förvaltningar i uppdrag att under 
2008 redovisa centrummiljöprogram för 
stadsdelscentra och tätortscentra, såsom väse.

några av centrummiljöprogrammen för 
stadsdelscentra och tätortscentra i karlstads 
kommun är redan utförda, dock återstår bland 
annat en utredning av väse. 

vad det gäller den nya översiktsplanen för 
karlstads kommun är arbetet redan i full gång, 
vilken ska redovisas senast den 31 december 
2009 (karlstads kommun, 2007b).

då kommunstyrelsen har gett i uppdrag 
att ett utredningsarbete av väse ska 
utföras, att tre av de fyra ledstjärnorna i 
”livskvalitet karlstad 100 000” åsyftar till 
karlstad stad och dess utveckling samt 
att öp06 inte innefattar nya förslag eller 
överväganden om markanvändning för 
mindre tätorter är det viktigt att poängtera 
utvecklingsmöjligheter för resterande orter i 
kommunen. därför har detta kandidatarbete 
i form av en ortsanalys av väse, på uppdrag 
av karlstads kommun, upprättas för att 
skapa aktuellt planeringsunderlag samt ge 
rekommendationer och förslag som kan stärka 
väses konkurrenskraft gentemot andra orter i 
omgivningen. 

Begreppet konkurrenskraft innebär enligt 
nationalencyklopedin (2009b) att parter ska 
kunna hävda sig väl gentemot andra parter, 
vad det gäller den rivalitet som råder mellan 
olika parter. i detta arbete avser författaren, 
i enlighet med nationalencyklopedins 
definition, att en konkurrenskraftig ort är 
en ort som kan hävda sig väl gentemot 
andra orter vad det gäller den rivalitet som 
råder mellan olika orter. Orter kan hävda 
sig gentemot andra orter med till exempel 
bostäder för livets alla skeenden i attraktiva 
lägen, goda kommunikationer och platser för 
möten, vila och aktivitet.
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BakgrUnd
väse är en landsbygdsort belägen i värmlands 
län och i karlstads kommun, se kartor på 
sidorna 10 och 11. de tätorter som ligger i 
närheten av väse är skattkärr, karlstad, ölme, 
kristinehamn, karlskoga, molkom och filipstad.

antalet invånare i väse var år 2008 1983 
personer (karlstads kommun, 2009a). 
invånarantalet har legat relativt stabilt mellan 
åren 1986 till 2008, med som lägst 1940 och 
som högst 2060 personer. könsfördelningen av 
de 1983 invånarna i väse är relativt jämn, med 
1021 män och 962 kvinnor (karlstads kommun, 
2009a). invånarantalets fördelning mellan olika 
åldersgrupper är också relativt jämn, dock är 
det ett högre antal invånare i åldrarna 40-69 
samt i åldern 80 eller äldre (karlstads kommun, 
2009a). det är ett färre antal invånare i åldrarna 
0-34. 

762 personer arbetspendlade år 2007 ut 
från väse (karlstads kommun, 2009a). av 
dessa var det 578 personer som pendlade till 
annat område i karlstads kommun och 184 
personer som pendlade till andra kommuner. 
arbetspendlingen in till väse bestod år 2007 
av 72 personer från karlstads kommun och 77 
personer från annan kommun.

inledning

prOBlem Och möJligheter
väse är i dagsläget i karlstad kommuns 
periferi samt satsas inte på från kommunens 
sida, vilket är ett problem för orten och dess 
utveckling. sedan väse år 1971 övergick från 
att vara egen kommun (väse kommun, 1970), 
till att bli en inkorporerad ort i karlstads 
kommun, har utvecklingen samt satsningen på 
orten minskat.

väse har stora möjligheter att bli en attraktiv 
ort med större invånarantal. detta på grund 
av dess närhet till karlstad stad, vänern och 
med goda transportmöjligheter till följd av 
dess läge invid e18. dessutom på grund av 
karlstad kommuns vision ”livskvalitet karlstad 
100 000” och kommunens utveckling i övrigt. 
väse kan därmed ses som ett intressant 
utvecklingsområde i den kommunala 
planeringen.

syfte
syftet med ortsanalysen av väse är främst att 
skapa aktuellt planeringsunderlag samt att ge 
rekommendationer och förslag som kan stärka 
väses konkurrenskraft gentemot andra orter i 
omgivningen.

frågeställningar
• vilka möjligheter och problem finns på 

orten? 

• vad är det som utmärker väse?
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skattkärr
ölme

kristinehamn
karlstad

molkom

filipstad

karlskoga

karta över värmland med omnejd. 
väse är utmarkerat med rött.

teckenförklaring
1 värmlands rasta
2 väg 240
3 e18
4 pendlarparkering
5 storgatan
6 fotbollsplaner, hockeyrink och  
    bouleplaner
7 väse skola, sporthall, bibliotek
8 kooperativ förskola
9 servicehus
10 elljusspår
11 vattentorn och 3g-mast
12 gamla banken
13 livsmedelsbutik
14 stationshuset
15 tåghållplats
16 pizzeria
17 tennisbana och 
      återvinningsstation
18 gamla väse vattenfabrik
19 arnövägen
20 gamla skolan
21 reningsverk

inledning



11

ortsanalys av väse

0 100 500

1
2

3

4

5

67

8
9

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

20

21
karta över väse tätort.

inledning



ortsanalys av väse

12

inledning

avgränsning
i arbetet med ortsanalysen av väse avgränsas 
ett område som sträcker sig i nord- sydlig 
riktning från nygård till vänern och i väst- 
östlig riktning från solberg till riksmossen, 
såsom den gamla kommungränsen gick före 
1963 och församlingsgränsen sträcker sig i 
dagsläget. arbetet behandlar hela väse, men 
fokuserar i vissa delar enbart på väse tätort och 
dess centrum. i relation till omgivningen ses 
orten som en plats som ska brukas, planeras 
och möbleras. på kartan på sidan 13 är det 
aktuella områdets avgränsning markerat med 
svart och tätortens avgränsning markerat med 
rött.

Ortsanalysen behandlar inte frågor rörande 
hur stort befolkningsunderlag som kan 
tänkas krävas för att olika åtgärder ska kunna 
genomföras på orten. detta då sådant till en 
del beror på politiska beslut och prioriteringar. 
arbetet har heller inte för avsikt att i detalj 
specificera mängden fastigheter som det 
är möjligt att förtäta med, utan påvisar 
lucktomter och områden som kan vara 
lämpliga vid förtätning.

äldre flygfoto över väse stationssamhälle. källa: väse hembygdsförening.

förslagen, vilka är resultat av analyserna samt 
medborgares synpunkter och idéer, avgränsas 
till att främst beskrivas med text, schematiska 
kartor samt i vissa fall med inspirationsbilder. 
planförslaget för väses centrum behandlas 
däremot mer ingående. 

teckenförklaring
1 Björnruka badplats
2 arnön
3 hammars gård
4 värmlandsbanan, järnvägen
5 väse tätort
6 e18
7 väg 240
8 sjön panken
9 väse kyrka
10 väse hembygdsgård
11 väg 571
12 vattendraget glumman
13 riksmossen
14 norra och södra mosaren
15 lämpenshålan 
16 nygårdskällan
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inledning

karta över väse med ortens avgränsning i svart och tätortens avgränsning i rött. källa: karlstads kommun.
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metOd

en ortsanalys är en integrerad analys av 
hur orten är som plats, livsmiljö och vilken 
roll orten har i förhållande till omgivningen 
(Boverket, 2006). syftet med en ortsanalys 
är att förse kommunen med en god 
handlingsberedskap för hur orten kan 
utvecklas. en ortsanalys delar upp helheten 
av orten i beståndsdelar för att lättare kunna 
identifiera, analysera och förstå delarna och 
dess inbördes förhållande. detta för att sedan 
kunna sammanföra delarna till en syntes och 
sammanfattande beskrivning av orten, vilken 
ska resultera i en bättre förståelse av orten som 
en helhet. syntesen av en ortsanalys ska vara 
ett allsidigt beslutsunderlag för vad som bör 
bevaras samt förändras på orten.

det finns ett flertal kvantitativa och 
kvalitativa metoder som kan användas vid 
genomförandet av en ortsanalys (Boverket, 
2006). meningen är att syftet med ortsanalysen 
och den faktiska orten ska vara avgörande 
vid val av den eller de analysmetoder som 
används. detta gör att en kombination av 
analysmetoder kan användas för att anpassa 
ortsanalysen till den faktiska orten.

i arbetet med ortsanalysen av väse har ortens 
nuläge och struktur samt dess historiska 
utveckling varit utgångspunkter. metoder vid 
arbetet med väse har varit litteraturstudier, 
genomgång av kart- och planeringsunderlag 
från karlstads kommun, genomgång av äldre 
fotografier på hembygdsgården i väse samt 
genomgång av protokoll från väse kommun på 
kommunarkivet och arkivcentrum i karlstad. 

för att nå ut till medborgare på orten har 
samtal genomförts, tvåhundra brev delats 
ut i brevlådor och ett tiotal affischer satts 
upp på offentliga platser i väse. i brevet och 
på affischerna presenterades arbetet med 
ortsanalysen samt inbjöds medborgare att 
via e-post skicka synpunkter och idéer om 
väses utveckling. synpunkter och idéer som 
inkommit under arbetets gång är en del av 
ortsanalysens förslag. 

inventering och analysering av orten har 
skett utifrån metoderna norsk stedsanalys 
och kevin lynch analys. detta då dessa två 
analysmetoder exempelvis behandlar ortens 
landskap, historiska utveckling, bebyggelse 
och ortens utrustning samt hur den fysiska 
miljön upplevs och hur läsbar ortens visuella 
kvalitet är. analysmetoderna anses därmed 
av författaren förhålla sig till varandra 
på ett kompletterande sätt och är en bra 
kombination för att skapa en god förståelse av 
orten som en helhet.

metOd

väse ligger vid vänern och är en del av värmlands skärgård.
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nOrsk stedsanalys
norsk stedsanalys introducerades i norge 
1993 i och med att miljøvernsdepartementet 
tog fram en handbok om stedsanalys samt 
fyra rapporter för hur ”det gode stedt” skulle 
kunna utvecklas (Boverket, 2006). detta 
på grund av att stortinget i norge år 1990 
diskuterade stadsmiljö och problematiken 
med att tätorter hade blivit fula samt i stor 
utsträckning förlorat sin karaktär på grund av 
rivningar och uppförande av ny bebyggelse 
som inte tog hänsyn till dess omgivning. norsk 
stedsanalys syftar till att beskriva städers och 
orters karaktär och vara kunskapsunderlag 
vid planering såsom uppförande av 
översiktsplan, fördjupningar av översiktsplan, 
för politiska riktlinjer samt vid exempelvis 
bygglovsprövning. 

norsk stedsanalys består av sex metoder för 
inventering och analys av en stad eller ort 
(schibbye & pålstam, 2001). Beroende på 
problemställning samt utifrån den faktiska 
staden eller orten väljs en eller flera av 
metoderna. dock bör en norsk stedsanalys 
alltid innehålla alla typer av kunskapselement 
som krävs för att planeringsbeslut ska kunna 
fattas om den fysiska miljön. i arbetet med 
ortsanalysen av väse används, utifrån syftet 
med kandidatarbetet samt den faktiska orten, 
fyra av de sex metoderna i norsk stedsanalys, 
vilka beskrivs mer ingående nedan. 

natur- och landskapsanalys
natur- och landskapsanalys fokuserar på 
landskapets form, kultur och natur (schibbye 
& pålstam, 2001). metoden bygger på att 
beskriva dessa aspekter som en helhet genom 
dokumentation av landskapets karaktär och 
är ett nödvändigt underlagsmaterial vid 
användande av norsk stedsanalys. i arbetet 
med väse har fokus lagts på att identifiera 
och visualisera landskapets terräng och 
delområden samt ortens grönstruktur från 
privata trädgårdar och platser för aktivitet 
till natur- och kulturlandskapet kring 
bebyggelsen.

kulturmiljöanalys
kulturmiljöanalys syftar till att beskriva 
den historiska utvecklingen av ortens form 
(schibbye & pålstam, 2001). metoden används 
för att ge underlag till hur befintliga miljöer 
kan bevaras och hur ny bebyggelse kan 
anpassas till dessa. i arbetet med väse har 
fokus lagts på att identifiera och visualisera 
det som utmärker orten utifrån den historiska 
utvecklingen och bebyggelseutvecklingen, 
krafter som verkar på orten i dag samt hur 
orten används.

metOd

kulturhistorisk och karaktärsfull byggnad i väse tätort.
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save metoden
save metoden, survey of architectural 
values in the environment, syftar till att 
finna bevarandevärda byggnader utifrån 
arkitektoniska och historiska värden (schibbye 
& pålstam, 2001). metoden är utvecklad av 
miljøministeriet i danmark och används främst 
för att ta fram underlagsmaterial till kommunal 
planering vid skydd av säregna miljöer och 
byggnader samt för att upprätta riktlinjer 
för hur ny bebyggelse ska anpassas till äldre 
miljöer. i arbetet med väse har fokus lagts på 
att identifiera och visualisera kulturhistoriska 
och karaktärsfulla miljöer och byggnader samt 
utblickar och siktlinjer på orten.

estetisk byutformning
estetisk byutformning fokuserar på att ge en 
översikt över platsens visuella särdrag och ge 
riktlinjer för planläggning av ny bebyggelse 
(schibbye & pålstam, 2001). metoden består 
av tre principiella rumsnivåer; landskapet som 
orten ligger i, bebyggelsen som orten består 
av samt ortens möblering. i arbetet med väse 
har fokus lagts på att identifiera och visualisera 
landskapet, den befintliga bebyggelsen på 
orten samt ortens utrustning.

kevin lynch
metoden kommer från boken the image of 
the city, i vilken kevin lynch beskriver hur 
invånare i tre städer i amerika upplever sin 
stad (schibbye & pålstam, 2001). metodens 
utgångspunkt är hur människor upplever 
den fysiska miljön och hur läsbar stadens 
visuella kvalitet är. lynch menar att ingenting 
upplevs som en enskild företeelse, utan 
alltid i förhållande till sin omgivning. i 
analysmetoden introduceras begreppen stråk, 
gränser, distrikt/områden, knutpunkter och 
landmärken. vanligen utförs metoden genom 
fältinventeringar samt intervjuer med invånare 
på orten. i arbetet med väse har fokus lagts 
på att identifiera och visualisera stråk, gränser 
och barriärer, knutpunkter/mötesplatser samt 
landmärken. dessutom har attraktiva platser, 
baksidor samt otrygga platser urskiljts och 
åskådliggjorts. detta på grund av att även 
dessa begrepp är en viktig del i omgivningen 
vilka upplevelser kan förhålla sig till samt att 
karlstads kommun använder sig av dessa 
begrepp i arbetet med karlstads stadsmiljö 
(karlstads kommun, 2006a). 

äldre flygfoto över väse kyrka. källa: väse hembygdsförening.

metOd
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väse är en ort präglad av jord- och skogsbruk samt djurhållning.

planerings-
förUtsättningar
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”livskvalitet karlstad 100 000”

planeringsförUtsättningar

”livskvalitet karlstad 100 000” är karlstad 
kommuns vision för hur karlstad stad och 
kommunen ska kunna uppnå 100 000 invånare 
(karlstads kommun, 2008). med visionen 
vill karlstads kommun skapa en stad med 
hög livskvalitet där tillväxt kan ske på ett 
miljömässigt, socialt, ekonomiskt och estetiskt 
hållbart sätt. karlstads kommun menar i 
visionen att fokus bör ligga på människan och 
att det är viktigt att karlstadsborna trivs, då 
det är människor som skapar jobb samt lockar 
arbetsgivare. 

visionen riktar sig speciellt mot målgrupperna 
studenter, människor med konkurrenskraftig 
kompetens samt besökare och ligger till 
grund för kommunens planering (karlstads 
kommun, 2008). i visionen finns för varje 
målgrupp vardera fem visionära punkter för 
tillväxtarbetet. 

Utöver de målgrupper som visionen vänder 
sig mot består den även av fyra ledstjärnor; en 
attraktiv stad som växer, en stad för alla, den 
goda gröna staden och en kommun i gott skick 
(karlstads kommun, 2008). 

ledstjärnan en attraktiv stad som växer 
innebär enligt visionen att karlstad är 
en attraktiv etablerings- bostads- och 
utbildningsort (karlstads kommun, 2008). 
ledstjärnan en stad för alla åsyftar i visionen 
till att karlstad är en omtänksam stad där 
människor är trygga samt arbetar aktivt för 
ökad mångfald och välfärd. ledstjärnan den 
goda gröna staden innebär enligt visionen att 
karlstad står för miljömässigt hållbar tillväxt, 
gröna oaser och vattennära upplevelser. 
ledstjärnan en kommun i gott skick åsyftar 
i visionen till att en välskött kommun med 
bra service och stabil ekonomi lockar både 
människor och företag.
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översiktsplan för karlstads kOmmUn 2006

planeringsförUtsättningar

den nu gällande översiktsplanen för karlstads 
kommun är från år 2006, öp06. i öp06 
konstaterar karlstads kommun att acceptansen 
för att pendla till arbetet växer samt att 
pendling över kommungränser har ökat för 
nästan alla kommuner (karlstads kommun, 
2006b). i omvärldsstudien i öp06 konstateras 
det att människor i karlstad accepterar 
att i genomsnitt maximalt pendla med en 
restid på 37 minuter, vilket ger möjlighet för 
att orter med olika egenskaper i karlstads 
kommun kan vara lämpliga bostadsorter 
för pendlare. Omvärldsstudien konstaterar 
även att kommunen måste erbjuda olika 
attraktiva lokaliseringsalternativ att bosätta 
sig i, att det bör finnas god kollektivtrafik där 
kommunen måste arbeta för utbyggnad av 
kommunikationsnätet, att det är betydelsefullt 
för människor att kunna gå och cykla till 
olika mål samt att det är viktigt att attrahera 
studenter att bo kvar i kommunen.  

i öp06 konstateras även att karlstad kommuns 
utbud, storlek och läge är väsentligt i 
värmlands län, där karlstad stad utgör den 
största staden (karlstads kommun, 2006b).  
dessutom ligger karlstads kommun centralt 
i den nordiska triangeln, vilken består av 
huvudstäderna Oslo, stockholm, helsingfors 
och köpenhamn. därutöver är karlstads 
kommun bra belägen i ett regionalt perspektiv 
mellan regionerna Oslo, göteborg, linköping- 
norrköping- nyköping samt stockholm och 
gävle.

vad det gäller kommunikationer och 
trafikstruktur konstateras i öp06 att e18 är 
av stor betydelse för kontakten med bland 
annat städerna stockholm, Oslo och göteborg 
(karlstads kommun, 2006b). dessutom 
konstateras det att det lokala väg- och 
gatunätet ska ge god framkomlighet samt att 

möjligheten för att utnyttja järnvägen för lokal 
kollektivtrafik ska tillvaratas.

med avseende på relationen mellan stad och 
landsbygd menas i öp06 att denna är ett 
ömsesidigt beroende (karlstads kommun, 
2006b). i öp06 konstateras att faktorer såsom 
tillgång till service, tillgänglighet och möjlighet 
till att ordna teknisk försörjning är av stor 
tyngd vid lokalisering av ny bebyggelse på 
landsbygden. dessutom konstateras det 
i öp06 att ny bebyggelse i områden med 
kulturhistoriskt värde bör varsamt placeras och 
utformas, där det lokala byggnadssättet bör 
vara inspirationskälla. därutöver bör hänsyn 
tas till element i kulturlandskapet, såsom 
vägar, alléer och skogsbryn, vilka präglar 
landsbygden.  

i öp06 beskrivs övriga tätorters 
bebyggelseutveckling som en möjlighet till 
att öka karlstads attraktivitet och ett sätt att 
nå visionen 100 000 invånare, nuvarande 
”livskvalitet karlstad 100 000” (karlstads 
kommun, 2006b). karlstads kommun anser i 
öp06 att övriga tätorter, väse inkluderat, kan 
erbjuda fina boendemiljöer där utvecklingen 
av tätorterna med ökad service och 
förbättrade kommunikationer kan göra dem 
till attraktiva boendealternativ. för de mindre 
tätorterna, såsom väse, finns inga nya förslag 
eller överväganden om markanvändning i 
förhållande till översiktsplanen från år 1990 
respektive 1997. kommunen menar emellertid 
i öp06 att uppmärksamhet bör riktas mot de 
mindre tätorterna och att studier för deras 
utvecklingsmöjligheter bör genomföras. detta 
då stigande bostadspriser i karlstads stad kan 
skapa ytterligare argument för bosättning i de 
övriga tätorterna. dessutom kan intresset för 
att bosätta sig i väse öka i och med att det går 
att pendla med tåg mellan väse och karlstad, 
då regionaltåg stannar i väse.
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hållBar Utveckling

Begreppet hållbar utveckling kommer 
från fn:s Brundtlandskommission år 1987 
och innebär att ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensioner ska betraktas lika i 
allt beslutsfattande. Brundtlandkommissionen 
definierar hållbar utveckling som ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(regeringskansliet, 2003).

i och med rådande klimatförändringar 
och andra miljöproblem ställs krav på alla 
gemensamt i samhället, för att en hållbar 
utveckling ska kunna uppnås. det är därför 
viktigt att sociala, ekologiska, ekonomiska och 
tekniska dimensioner vägs in och får lika stor 
del i ortens framtida utveckling. 

i karlstad kommuns översiktsplan från 2006, 
öp06, tas sociala, ekologiska och ekonomiska 
dimensioner upp för hållbar utveckling 
(karlstads kommun, 2006b). nedan presenteras 
några exempel på vad dimensionerna 
innefattar enligt öp06. 

den sociala dimensionen: 
• människor kan leva ett gott och 

självständigt liv på lika villkor.
• identitet – platsen där man bor är 

”speciell”, har en egen identitet.
• integration – människor av olika ursprung 

och uppfattning kan leva och fungera 
tillsammans.

• tillgång till nödvändig service.
• rörlighet – det ska vara möjligt att arbeta, 

roa sig, njuta av naturen etc. på olika 
platser för alla människor.

• den fysiska miljön har stor betydelse för 
den sociala hållbarheten. 

planeringsförUtsättningar
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den ekologiska dimensionen:
• Biologisk mångfald.
• hushållning med mark och vatten.
• återanvändning av varor och ämnen.
• minskade utsläpp till mark, luft och vatten.
• lokala kretslopp.
• förnyelsebara resurser.

den ekonomiska dimensionen:
• Optimalt utnyttjande av investeringar. 
• hushållning med mark. 
• Bostäder och lokaler i attraktiva lägen.
• arbetsmöjligheter för alla.
• konkurrenskraft.
• Balans mellan investeringar och 

driftskostnader.

Utöver de tre dimensioner som tas upp i öp06 
finns även en teknisk dimension. denna är 
framtagen av överstyrelsen för civil beredskap 
för att skapa ökad robusthet i den fysiska 
miljön (överstyrelsen för civil beredskap, 1998). 
nedan presenteras några exempel på vad 
dimensionen innefattar enligt överstyrelsen 
för civil beredskap.

den tekniska dimensionen:
• teknologi.
• teknisk försörjning.
• samverkan mellan samhälle och natur.
• god infrastruktur för ett modernt 

samhälle.
• förena lokala försörjningssystem med 

stora, för ökad robusthet.
• kommunikationer.

planeringsförUtsättningar
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hOrisOntella perspektiv

karlstads kommun har i program för karlstads 
stadsmiljö samlat ihop aspekter som berör 
stadsmiljön, men som även andra aktörer 
än kommunen står för (karlstads kommun, 
2006a). aspekterna berör frågor såsom omsorg 
och underhåll, trygghet och jämställdhet, 
tillgänglighet samt folkhälsa. dessa aspekter är 
viktiga inslag i en ort och bör därmed tillämpas 
även i väse. nedan presenteras dessa aspekter, 
enligt karlstads kommun, mer utförligt.

Omsorg och underhåll
för att utemiljö och byggnader ska komma 
till glädje för invånare och besökare är det 
viktigt att dessa kontinuerligt underhålls. 
det är varje persons ansvar att inte skräpa 
ner omkring sig, även om det övergripande 
ansvaret är kommunens, fastighetsägares och 
näringsidkares.

trygghet och jämställdhet
känslan av trygghet respektive otrygghet 
påverkas av många faktorer såsom belysning 
samt närhet till befolkade eller trafikerade 
stråk. män och kvinnor kan uppleva trygghet 
och otrygghet på varierande sätt, vilket gör 
att trygghet och jämställdhet kan kopplas 
samman. hur offentliga miljöer är utformade 
och sköts påverkar hur människor vågar 
röra sig. dessutom har det i undersökningar 
konstaterats att en välvårdad miljö minskar 
brott.

tillgänglighet
framkomlighet och tillgänglighet för 
funktionshindrade ställer krav på den 
offentliga miljön. i ett handikappolitiskt 
program för full delaktighet som karlstads 
kommun har framtagit betonas att allmänna 
platser ska vara tillgängliga och användbara för 
alla året runt.

folkhälsa
folkhälsoperspektivet ska genomsyra allt 
stadsmiljöarbete, vilket i första hand vänder 
sig till cyklister och fotgängare. trivsamma 
promenadstråk, cykelvägar samt mötesplatser 
av olika karaktär skapar förutsättningar för 
att människor ska röra på sig och vistas i det 
offentliga rummet.

planeringsförUtsättningar
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riksintressen Och lOkala intressen

i väse finns områden av riksintresse vilka av 
staten anses vara värdefulla att bevara och 
är viktiga att beakta då de får ett styrande 
genomslag vid planering på lokal nivå.

riksintressen skyddar områden som ska 
representera landets historia, från stenålder 
till nutid. dessa ska påvisa hur utnyttjande av 
naturens resurser, olika tiders verksamheter 
och sociala villkor, byggnadsskick samt 
estetiska ideal har sett ut (länsstyrelsen i 
värmland, 2009).

i och omkring väse finns ett antal områden 
som skyddas av riksintressen, bland 
annat vänern som utgör riksintresse för 
friluftsliv där det värnas om möjlighet till 
sportfiske, båtsport, bad samt naturstudier 
(länsstyrelserna, 2009). värmlandsbanan 
som sträcker sig genom tätorten är av 
riksintresse för järnväg. kyrkan med tillhörande 
prästgård, boställe, gårdsbebyggelse, 
gravfält och sankängar utgör riksintresse 
för kulturmiljövård. riksmossen nordöst 
om tätorten och odlingslandskap kring 
sjön panken är av riksintresse för naturvård. 
e18 utgör en del av det transeuropeiska 
transportnätet och är av riksintresse för väg.

Utöver riskintressena i väse finns ett natura 
2000-område över riksmossen, vilket är 
eU:s nätverk av skyddsvärda naturområden 
(länsstyrelserna, 2009). syftet är att skydda 
naturtyper och arter som eU-länderna 
tillsammans beslutat är av gemensamt 
intresse. sverige ska se till att natura 2000-
områden inom landet bevaras genom vård, 
skydd och övervakning, så att ingen negativ 
påverkan kan ske.

i väse finns även naturreservat i form av 
Björnruka på arnön, som är en del av 
värmlands skärgård, samt lämpenshålan i 
norra väse (länsstyrelserna, 2009). dessutom 
finns ett naturminne vilket skyddar den stora 
eken vid hammars gård.

runt hela vänern råder dessutom ett 
strandskydd på 300 meter.

den stora eken vid hammars gård. källa: väse hembygdsförening.

lämpenshålan är en av ortens naturreservat.

planeringsförUtsättningar
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nOrsk stedsanalys
gamla posthuset i väse. källa: väse hembygdsförening.
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för att kunna beskriva väses karaktär, 
genomföra en integrerad analys av 
orten samt förse karlstads kommun med 
planeringsunderlag har en norsk stedsanalys 
genomförts. i arbetet används, utifrån syftet 
med kandidatarbetet samt den faktiska orten, 
fyra av de sex metoderna i norsk stedsanalys, 
vilka beskrivs mer ingående i metodavsnittet. 

avsikten är att dela upp orten i beståndsdelar 
för att kunna identifiera, analysera och 
skapa förståelse för delarna och dess 
inbördes förhållande. detta för att skapa en 
sammanfattande beskrivning av orten samt 
dess problem och möjligheter. 

efter delarna i analysen följer 
rekommendationer, riktlinjer och förslag till 
fortsatt arbete vilka kan förbättra väse samt 
stärka ortens konkurrenskraft gentemot andra 
orter i omgivningen.

notera att inte allt har tagits med på kartorna 
i analysdelen, utan målet med analyskartorna 
är att redovisa exempel på vad som finns. 
avsikten med färgsättningen på kartorna är att 
vara tydlig, inte att förmedla någon värdering.

nOrsk stedsanalys

flerbostadshus i väse tätort.
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histOrisk Utveckling

alla orter bär på en historik kring dess tillkomst 
och framväxt. Ortsbilden bär historien vidare 
till kommande generationer och skapar en 
förståelse för varför orten ser ut som den 
gör. det är därför viktigt att säkerställa att 
kulturhistoriska värden inte byggs bort eller 
tillåts att med tiden förfalla. 

väse antas ha fått sitt ortsnamn från en 
förmodad forntida offerlund, vilken var 
belägen där gården ve ligger (carlsson, 1938). 
Offerlundar kallades förr vi, vilket betyder 
helgedom eller helig plats. platsens namn ve 
antas ha uppkommit från denna offerlund. när 
ortens hushåll uppgick till cirka hundra stycken 
antas dessa ha sammanslutits och bildat 
ett samhälle. liknande samhällen brukade 
kallas hundarid och därmed blev samhällets 
namn ves-hundarid eller ves-harid. efter hand 
förändrades ortens namn till ves-härad eller 
väse härad som sedan ledde fram till dagens 
ortsnamn väse.

i väse finns ett stort antal forngravar av olika 
slag och ett flertal fynd från cirka 3000 till 5000 
före kristus (Johansson, 2000). dessa tyder på 
att det har funnits människor och bosättningar 
tidigt i väse. runstenen vid rör, vilken är 
daterad till cirka 1051 efter kristus, påvisar 
även den att det funnits människor tidigt i 
väse.

det finns för närvarande nio kända 
stenåldersboplatser i väse (svensson, 
1990). de flesta av dessa platser och andra 
stenåldersfynd ligger i höjd med den 
vattennivå som vänern hade på den tiden, 
cirka 60 meter över havet, eller i anslutning 
till vattendragen glumman eller ölman. 
Under yngre järnålder antas bebyggelsen ha 
koncentrerats till områdena runt sjön panken 
samt nere vid nolby på arnön.

nOrsk stedsanalys

den bärande näringen i väse antas ha varit 
boskapsskötsel i och med att de medeltida 
gårdarna var belägna nära mossmarker och 
strandängar som var lämpliga för sådan 
näring (svensson, 1990). fram till en bit in på 
1700-talet var väse fortfarande till stor del 
skogsbeklätt. dagens väse präglas av utbredda 
jordbruksområden, vilka på vissa platser ligger 
lågt i terrängen och därmed måste hållas torra 
genom omfattande dräneringssystem.

från medeltiden finns ett antal bytesbrev, 
köpebrev och testamente bevarade med flera 
gårdsnamn i väse nämnda (svensson, 1990). i 
väse togs under medeltiden ny mark i anspråk 
på två sätt, genom att de befintliga gårdarna 
utökade sina egendomar eller genom att 
småfolk och yngre bondsöner bröt ny mark. 
de mer välbärgade flyttade söderut längs sjön 
pankens stränder där bland annat hammars 
gård upprättades. medan småfolket etablerade 
sig norr över, vid glumman. 

när digerdöden bröt ut på 1300-talet 
minskade befolkningen drastiskt samtidigt 
som flera gårdar lämnades öde (svensson, 
1990). Under senare delen av 1400-talet ökade 
befolkningsmängden igen och flera av de 
ödelagda gårdarna återupptogs att brukas. 
dessutom bröts även ny mark vid slutet av 
1400-talet för nya gårdar såsom troligen 
hultsberg, Bottenvik samt eventuellt även 
Bäck, Berg och By. dessa nya gårdar startades 
i princip enbart av småfolk och bondsöner, på 
grund av att adeln och kyrkan hade lidit stora 
förluster under digerdöden och därmed hade 
svårt att ens få de gårdar de redan ägde att 
klara sig ekonomiskt.
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äldre fotografi över väse stationshus. källa: väse hembygdsförening.

historisk karta från 1883-1895. källa: karlstads kommun.

nOrsk stedsanalys

år 1869 byggdes järnvägen färdig i väse 
(lämgren, 1907). då fanns ingen annan 
bebyggelse utöver ett torp tillhörande 
hammars gård vid järnvägsstationen. det 
dröjde till år 1877 tills två bröder begärde 
arrende för att kunna uppföra handel på 
marken vid järnvägen. detta ledde till att 
bebyggelse började breda ut sig till vad som 
blev ett typiskt stationssamhälle och i dag är 
väse tätort.

i och med väses läge i tringeln mellan karlstad, 
kristinehamn och filipstad hade väse fram till 
någon gång på 1800-talet i stort sett enbart 
handel med dessa orter (carlsson, 1938). efter 
det blev det allt vanligare med handlare som 
åkte runt till gårdarna samt som etablerade 
handelsbodar i väse, såsom de två brödernas 
handel vid järnvägen. 
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hammars gård. källa: väse hembygdsförening.

nOrsk stedsanalys

väse har präglats av många större 
lantegendomar som sedan långt tillbaks i 
historien varit drivande och haft framtidsanda 
(carlsson, 1938). tidigt uppfördes 
vattenkvarnar i näst intill varje bäck. än i dag 
finns många av egendomarna kvar, även om 
vissa av de större har styckats av till mindre 
egendomar. 

vad det gäller lantegendomar anses ve vara 
den äldsta i och med att denna tros ha gett 
orten dess namn (carlsson, 1938). dessutom 
är bland annat faxstad, nolby, hovlanda, 
karsvalla, hammar, lund och silkestad 
omnämnda redan någon gång på 1200-1400-
talet. någon gång under 1400-talet tillhörde 
flera av de äldre gårdarna kloster, men har 
sedan efter hand åter övergått i privat ägo. 
flera av de större gårdarna såsom hammar, 
vällinge, Berg och glummserud har dessutom 
varit säteri. 

vad det gäller större verksamheter, har orten 
speciellt präglats av fem stycken. den första 
verksamheten var arnö tegelbruk. arnö 
tegelbruk kan ha varit den största industri som 
har funnits i väse, med 26 personer anställda 
(reidmar, 2003). verksamheten satte även 
ett flertal andra i arbete i och med tillfälliga 
arbetare, lastande av tegel samt fraktande av 
tegel med skutor och skeppsbåtar. tegelbruket 
uppfördes under åren 1876-1877 och det första 
teglet levererades 1877. leran till teglet togs i 
gropar mellan bruket och lindarna på arnön, 
vilket sedan fraktades med vagnar på räls 
vilka drogs av hästar. det tegel som såldes till 
köpare i väse eller ölme fraktades på landsväg. 
allt annat tegel fraktades på vänern. pojkar på 
15-16 år lastade teglet på pråmar vilka sedan 
roddes ut av starkare män till skutorna ebba, 
neptun eller teckla, där teglet lastades om och 
fraktades vidare. 
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väse grynverk. källa: väse hembygdsförening. väse mejeri. källa: väse hembygdsförening.

nOrsk stedsanalys

den andra verksamheten var väse 
smidesverkstad. 1896 byggdes en mindre 
smedja på klevkärret, denna var starten till vad 
som sedan kom att bli väse smidesverkstad 
(stridh, 1993). vid verksamhetens start 
arbetade endast grundaren Johan adolf strid, 
men efterhand anställdes även bröderna 
anders gustav och Oskar fredrik samtidigt 
som smedjan byggdes till.  när smedjan blev 
känd utanför väse expanderade verksamheten 
med fler anställda och behövde därmed större 
lokaler. företaget flyttade till en smedja i 
tätorten, med goda transportmöjligheter i och 
med järnvägen. för att anpassa verksamheten 
till motorismens genomslag byggdes 1939 
verksamhetslokalen ut med en ny servicehall, 
där bilar och traktorer reparerades, samtidigt 
som personalstyrkan utvidgades till 
sammanlagt 15 personer. 1949 såldes sedan 
verksamheten.

den tredje verksamheten var väse 
grynverk.1898 startades den sågverks- och 
kvarnrörelse som ledde till väse grynverk 
(Bodin, 1999). väse grynverk gav bönderna 
möjlighet att få betalt för sina skördar utan att 
behöva åka så långt. väse grynverk var bland 
annat känt för sitt ”idealgryn”.

den fjärde verksamheten var väse mejeri. väse 
hade gott om mejerier, där väse mejeri 1893-
1951 efterhand ersatte de mindre mejerierna 
(Bodin, 1999). mejeriet låg i tätorten och 
på den tiden hade väse ett livligt centrum 
med många butiker, företag samt en mängd 
transporter till och från väse via järnvägen. 

den femte verksamheten var väse vattenfabrik 
vilken sägs ha uppfunnit läsken trocadera. 
huruvida detta är sant eller inte finns ej 
bekräftat.
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ekonomisk karta från 1962. källa: karlstads kommun.

nOrsk stedsanalys

väse var från början en egen kommun, 
vilken inrättades till följd av 1862 års 
kommunalförordningar när sverige indelades i 
cirka 2500 kommuner (nationalencyklopedin, 
2009a). väse kommun inrättades år 
1863 och motsvarade samma yta som 
församlingsgränsen inrymmer (väse kommun, 
1863). i och med att städerna började dra till 
sig allt fler invånare, och därmed växte, fick 
ett flertal kommuner på landsbygden allt 
färre invånare. detta ansågs som ett problem 
i och med att kommunerna fick ett allt större 
ansvar och allt fler arbetsuppgifter att utföra. 
därför infördes 1952 en storkommunreform, 
vilken minskade antalet kommuner drastiskt 
(nationalencyklopedin, 2009a). detta märktes 
i väse i och med att väse och ölme kommun 
slogs samman 1952 (väse kommun, 1952), 
efter att länsstyrelsen redan 1948 hade 
föreslagit denna kommunsammanslagning 
(väse kommun, 1948).

efter den första kommunsammanslagningen 
påbörjades 1963 diskussioner kring huruvida 
väse kommun skulle delas och ingå i karlstads 
respektive kristinehamns kommun (väse 
kommun, 1963). i väse bildades till följd av 
dessa diskussioner två nämnder, karlstads 
respektive kristinehamns samarbetsnämnd. 
dessa två nämnder var liksom de andra 
nämnderna en aktiv del i väse kommun. sedan 
delades den 1 januari 1971 väse kommun, 
till följd av kommunreformen 1971, och väse 
övergick till karlstads kommun och ölme till 
kristinehamns kommun (väse kommun, 1970).

Under väses tid som egen kommun byggdes 
bland annat vatten- och avloppsnätet ut i 
stationssamhället, upprättades general- och 
detaljplaner samt att en mängd egnahem 
byggdes under 1950-70-talet i och med 
egnahemsrörelsen (väse kommun, 1863-1970).

Utöver de fem omnämnda verksamheterna 
är väse även känd för att en mängd kända 
personer härstammar från förfäder på orten. 
Bland annat har erik gustaf geijer, gustaf 
fröding, esaias tegnér och selma lagerlöf 
förfäder från väse (hammarström, 2001). 
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nygårdskällan.

nOrsk stedsanalys

peter Jonas Bergius, som härstammade från 
väse, var en framstående lärjunge till carl von 
linné (hammarström, 2001). carl von linné 
uppkallade ett växtsläkte, Bergia, efter sin 
lärjunge. peter Jonas Bergius är även känd 
för att ha donerat den Bergianska trädgården 
i stockholm till den Bergianska stiftelsen. 
dessutom har anders fryxell, känd för sången 
”ack värmeland du sköna”, samt nils ferlin och 
karin fryxell förfäder från väse.

nygårdskällan, ett naturfenomen i norra 
väse, är även den något som utmärker orten. 
nygårdskällan ligger i norra väse, alldeles 
intill västgötabäcken i ölmans ravinsystem 
(svensson, 2006). ravinsystemet är ett av 
landets bäst utvecklade, i en finkornig jordart. 
nygårdskällan utgörs av en bassäng med flera 
kanaler i vilka vatten väller upp. källan har ett 
stort vattenflöde där flöden upp till 60 liter per 
sekund har uppmätts. 
Området kring källan köptes år 2000 av 
karlstads kommun och är iordningställt med 
informationstavla, vandringsled och parkering. 

källsöndagen, den första söndagen efter 
midsommar, var förr en speciell dag då 
människor samlades för att träffas och dricka 
av det hälsobringande vattnet samt offra mynt 
i nygårdskällan (nylin, 1991). sägnen hävdar 
att hur källvattnet hanterade mynten som 
offrades tyddes som spådom för personens 
framtid. efter denna ritual samlades människor 
ofta på logar runt om i trakten för att festa 
och dansa. troligen användes källan för denna 
ritual ändå fram till 1860-talet.

rekommendationer
• väses historia och karaktär har präglats 

av jordbruk och djurhållning, vilket bör 
framhävas på orten.

• stora äldre gårdar bör bibehållas och 
framhävas då dessa utmärker väse.

• panken, vänern och glumman har haft 
betydande roller i ortens historiska 
utveckling och bör därför nyttjas, 
förstärkas och framhävas i ortsbilden.

• verksamheter, kända personer som 
härstammar från förfäder på orten samt 
nygårdskällan utmärker orten och bör i 
och med det framhävas i väse.
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landskapet

landskapet är ett samlat begrepp för 
all grönska på orten och omfattar alla 
markområden som inte är bebyggda. Områden 
av olika karaktär och storlek skapar ett nätverk 
av grönska som tillsammans bildar landskapet 
på orten. landskapet är viktig ur sociala, 
kulturella och ekologiska aspekter och bör 
ses som betydelsefulla platser att ta tillvara 
på i väse. stora delar av landskapet används 
för rekreation, har ett högt biologiskt värde, 
skyddar mot buller, renar luften och är centralt 
för väses karaktär.

landskapets form och karaktär är till stor 
del avgörande för hur bebyggelsestrukturen 
och brukandet av orten utvecklas. i väse 
är bebyggelsen anpassad utifrån rådande 
förutsättningar på orten. Orten har en 
växlande topografi som består av plattare 
områden med åkermark och betesmark, 
ett flertal mossar och myrar, kärr, högre 
bergsområden med skogspartier samt flera 
tjärnar, sjöar och vattendrag. dessutom är 
orten en del av värmlands skärgård i och med 
dess läge invid vänern.

de stora skogsområdena är belägna på 
höjderna i väse och omsluter landskapet 
samt öppnar upp landskapet vid avbrott i 
skogsområdena. skogsområdena omsluter 
bland annat tätorten och dess bebyggelse 
samt skapar rumsbildningar kring de många 
jordbruksenheterna. 

i väse finns stora områden med åkermark 
vilka öppnar upp landskapet, omger 
jordbruksenheterna och skapar goda 
möjligheter till utblickar. den öppna marken 
på orten består till stor del av ängsmark och 
betesmark. det finns en mängd gårdar i väse 
med hästar, getter och kor som går ute och 
betar på de öppna markområdena. 

Orten har även en mängd större och 
mindre mossar samt myrar. några av dem 
är Broängsmossen, aspsätersmossen, 
glumsmossen, rödmossen, älgåmossen, 
stormossen, Bäckelidsmossen, törmossen, 
truvemossen och hjortmossen. den 
största av mossarna är riksmossen vilken är 
belägen i östra delen av orten. långmyren, 
Björnkälkmyren, älgmyren, trollmyren, Jans 
myr, galgmyren och römyren är några av de 
myrar som finns på orten. dessutom finns ett 
kärr vid namn Björnkärret.

nOrsk stedsanalys

truvemossen är en av väses många mossar.landskapet i väse präglas av stora åkermarksområden.
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väse är en ort med god tillgång till sjöar, 
mindre vattendrag och tjärnar. Orten ligger 
invid vänern med dess många uddar, holmar 
och öar. arnön, som är den största ön i 
väse, har en del åretruntbebyggelse men 
präglas mestadels av en stor utbredning av 
fritidsbebyggelse. 

kring sjön panken är flera av de större gårdarna 
på orten belägna, vilka kallas gårdarna runt 
sjön. i dagsläget finns ingen plats vid panken 
för allmänheten, utöver det fågeltorn som 
ligger en bit från väse kyrka. Utöver vänern 
och panken finns ett flertal mindre sjöar såsom 
norra och södra mosaren samt västra sävsjön. 

Utöver sjöarna finns flera tjärnar såsom 
älgåtjärnen, skyttjärnen och Ormtjärnen 
samt ett flertal vattendrag såsom glumman, 
ölman, nygårdsbäcken, västgötabäcken, 
mossängsbäcken, vällingesundet och 
prästgårdsbäcken. 

arnön, som tidigare var en tydligt avgränsad 
ö med vägförbindelse med fastlandet, har likt 
andra områden nära sjöar och vattendrag blivit 
mindre tydligt i och med att vassen allt mer har 
breddat ut sig. även i panken är vassen relativt 
omfattande utbredd, vilket gör att sjön inte 
upplevs visuellt lika tydlig från alla håll.

den privata grönstrukturen i väse består av 
tydliga tomter och trädgårdar, som på grund 
av dess närhet till landskapet smälter på ett 
naturligt sätt samman med landskapet. i 
tätorten består den privata grönstrukturen 
av tomter och trädgårdar, vilka utgörs av 
de friliggande villornas tomter samt mindre 
grönområden i form av innergårdar och 
lekplatser vid flerbostadshusen och ortens 
olika verksamheter. 

även väses kyrkogård utgör en del av ortens 
landskap och är ett fridfullt och andligt inslag 
på orten, lummigt belägen med utsikt över 
panken.

riktlinjer
• Bibehålla, framhäva och förstärka väses 

natursköna omgivning.
• närheten till sjöar och vattendrag bör 

utnyttjas och framhävas. detta kan öka 
ortens attraktivitet och inbjuda till bad- 
och båtliv samt utökade rekreationsstråk.

fortsatt arbete
• framhäva sjöar och vattendrag genom 

muddring av vass.
• skapa en plats för allmänheten i 

anslutning till sjön panken.

nOrsk stedsanalys
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skOgsBryn Och allÉer

skogsbryn och mindre grupperingar av träd 
är viktiga inslag i landskapet ur ett ekologiskt 
perspektiv, då de utgör övergångszoner 
i naturen och är hem för olika djurarter. 
dessutom är skogsbryn rumsbildande, skapar 
riktning i landskapet, skärmar av, formger 
platser samt minskar buller och insyn. tätorten 
omsluts av skogsbryn vilka minskar bullret från 
e18 och skapar en tydlig avgränsning mellan 
bebyggda och obebyggda markområden. 
längs vägarna i väse skapar skogsbrynen 
större rumsbildningar som öppnas upp vid 
jordbruksenheterna men skärmar samtidigt 
av och sluts längs vissa vägavsnitt. runt 
panken skapar och förstärker skogsbrynen och 
avbrotten i skogsbrynen, flertalet utblickar 
över sjön och omkringliggande gårdar.

längs flertalet vägar samt upp till prästgården 
och många av ortens större gårdar finns alléer. 

dessa skapar karaktär, historisk anknytning 
och riktning. flera alléer har fått tagits ner 
till följd av att vägar efter hand har behövts 
breddats och förändrats. men många alléer 
finns fortfarande kvar i väse. förr fanns det 
dessutom en trädplantering längs storgatan i 
tätorten, motsvarande en allé.

riktlinjer
• Befintliga skogsbryn bör bibehållas men 

ses över så att de inte skymmer utblickar.
• alléer bör i så stor grad som möjligt 

bibehållas, då de förstärker gårdarnas 
betydelse och har historisk koppling.

fortsatt arbete
• plantering av en trädallé längs storgatan 

i tätorten kan skapa tydlig riktning, 
historisk koppling och ett lummigare 
centrumstråk.

• skogsbryn som skymmer viktiga utblickar 
bör gallras ur.

nOrsk stedsanalys

trädallé vid hammars gård.skogsbryn är rumsbildande element i landskapet.
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UtBlickar Och siktlinJer

det visuella intrycket av orten är av stor vikt 
för besökare, näringsidkare och boende. det 
är därför betydelsefullt att landskapets och 
den byggda miljöns kvaliteter åskådliggörs 
och framhävs. landskapet i väse är mycket 
varierande och erbjuder utblickar av olika 
karaktärer. Orten erbjuder bland annat 
utblickar över panken, åkermark och 
skogsklädda höjder samt över flera av ortens 
gårdar. dessvärre är det svårt för besökare 
att få uppleva dessa utblickar, i och med att 
många färdas på e18 och därmed inte hinner 
uppleva ortens kvaliteter. längs de andra 
vägarna i väse är utblickarna mer framträdande 
och tydliga samt erbjuder variationer och 
kvaliteter. viktiga utblickar i väse är de över 
panken samt vänern. dessa är i dagsläget 
till viss del skymda i och med vassens 
utbredning. från högt belägna platser på orten 
erbjuds dessutom utblickar ner över öppna 
markområden såsom åker- och betesmark.

siktlinjer är linjer i orten som är synligt 
och visuellt tillgängliga. dessa skapar en 
visuell upplevelse av orten och används 
vid orientering på orten. det är viktigt att 
ta hänsyn till befintliga siktlinjer men även 
att försöka att skapa nya vid planering. det 
finns i väse ett antal siktlinjer av varierande 
karaktärer. tydliga siktlinjer finns längs väg 571 
mot väse kyrka, prästgården och bland annat 
mot gården rud. även längs storgatan, som 
är en relativt rak gata, samt mot andra gårdar 
finns tydliga siktlinjer.

riktlinjer
• tydliga utblickar och siktlinjer bör bevaras 

och förstärkas. 
• Otydliga utblickar och siktlinjer bör 

förtydligas.

fortsatt arbete
• Otydliga utblickar och siktlinjer bör 

förtydligas genom muddring av vass, 
gallring av skog och röjning av sly.

nOrsk stedsanalys

Utblick över panken och gården Bartna.
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platser för aktivitet

platser där aktiviteter av olika slag och för 
olika åldrar och målgrupper kan utföras är 
viktiga inslag på orten. dessa platser skapar liv 
och rörelse samt ger möjlighet till möten och 
nya kontakter. det är av stor vikt att det finns 
aktiviteter för olika åldersgrupper på orten, för 
att stimulera och välkomna invånarna att ta del 
av den offentliga miljön.

i väse finns ett flertal platser för idrott och 
rekreation. i tätorten finns fotbollsplaner, 
hockeyrink, en ny sporthall, fyra boulebanor, 
en övergiven tennisplan samt ett elljusspår, 
se karta på nästa sida. dessutom finns flera 
lekplatser vid skolan och på andra platser 
i tätorten. vissa av lekplatserna sköts med 
omsorg medan andra är sämre skötta, 
vilket kan medföra minskad användning. 
lekplatserna är utspridda i tätorten vilket gör 
dem tillgängliga för ett större antal användare. 

Utanför tätorten finns idrottsplatser såsom 
hedens fotbollsplaner och hockeyrink och 
fotbollsplaner och hockeyrink vid åsarna. 
dessutom finns det sydöst om väse tätort en 
skjutbana med två banor av olika längd.

på arnön, runt vänern och vid hammar finns 
mindre båthamnar. dock är dessa små och 
endast för privat bruk. 

det finns en mängd badplatser runt vänern, 
på arnön och många av de andra öarna i 
skärgården samt vid bland annat sjön mosaren. 
den mest välkända är Björnruka, belägen på 
arnön. dock finns i dagsläget ingen allmän 
badplats vid panken.

riktlinjer
• det bör finnas områden i väse vilka är 

anpassade för aktiviteter riktade till alla 
åldersgrupper.

• platser för aktivitet bör tillfredställa 
behovet hos så många målgrupper som 
möjligt och kan med fördel placeras på 
samma plats.

• väses läge vid vänern och panken samt 
andra sjöar och vattendrag bör utnyttjas 
vid anläggandet av nya platser för 
aktivitet. 

fortsatt arbete
• Behovet av platser för aktivitet bör 

ses över med tanke på invånarnas 
ålderssammansättning och önskemål.

• lämpliga platser för ytterligare båt- och 
badplatser bör ses över.

nOrsk stedsanalys

Björnruka badplats, vid vänern, har stora sandstränder.den övergivna tennisplanen.
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0 100 500
karta över platser för aktivitet. platser för sport är utmarkerat med grönt, lekplatser med 
blått, sporthallen med gult, gaturum och rekreationsstråk med rött.

nOrsk stedsanalys
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väses BeByggelseUtveckling

väses bebyggelseutveckling har präglats 
av olika händelser genom historien. Ortens 
karaktär och utbredningen av bebyggelsen 
har efter hand förändrats och påverkats 
av bland annat järnvägens tillkomst, 
verksamheter, kommunbildningar och 
kommunsammanslagningar. här presenteras 
tätortens årsringar i bebyggelsen. information 
om bebyggelsens byggnadsår är inhämtad 
från karlstads kommun via dataprogram och 
pärmar med bygghandlingar. Byggnaderna i 
tätorten är indelade efter intervallen före 1900-
talet, 1900-1919, 1920-1939, 1940-1959, 1960-
1979 samt 1980 och framåt. på alla fastigheter 
har byggnaderna markerats utifrån den 
äldsta byggnadens byggnadsår och därmed 
har inte hänsyn tagits till eventuella till- eller 
nybyggnationer på fastigheten. Observera att 
information om några av tätortens byggnader 
saknas och att det av misstag kan förekomma 
att någon byggnad är markerad med fel 
byggnadsår.

på kartan på nästa sida representerar:
• gult: byggnader uppförda före 1900.
• Orange: byggnader uppförda 1900-1919.
• rött: byggnader uppförda 1920-1939.
• lila: byggnader uppförda 1940-1959.
• Blått: byggnader uppförda 1960-1979.
• grönt: byggnader uppförda 1980 och 

framåt.

nOrsk stedsanalys

flerbostadshus uppfört runt 1980 och framåt. frilliggande villa uppförd innan 1900.

flerbostadshus uppfört mellan 1960-1979.
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0 100 500
karta över väses bebyggelseutveckling.

nOrsk stedsanalys
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kUltUrhistOriska Och karaktärsfUlla milJöer 
Och Byggnader

miljöer och byggnader som ger orten 
karaktär samt har kulturhistoriskt värde är 
viktiga att sköta om, framhäva och bevara. ett 
dominerande inslag i väse är mängden äldre 
gårdar och byggnader vilka är monumentala 
för sin tidsepok och till följd tidstypiska 
och viktiga inslag på orten. ett flertal av 
dessa byggnader har anor från 1200-1700-
talet. dessa byggnader står i kontrast till 
omgivningen och skapar en koppling till 
ortens historia. därmed är byggnaderna av 
kulturhistoriskt värde för orten och bör av 
den orsaken underhållas och bevaras i sitt 
tidstypiska uppförande.

trots att ett flertal av väses äldre byggnader 
har rivits eller brunnit ner har väse många 
äldre byggnader kvar. detta gör väse till en 
intressant och historiskt spännande ort med 
ett ansenligt inslag av karaktärsfull bebyggelse.

det norra området som är utmärkt på kartan 
på nästa sida är en miljö längs ringgatan som 
tidigare var en del av landsvägen (karlstads 
kommun, 1984). Ursprungligen låg här små, 
enkla faluröda stugor. flera stugor har med 
tiden förändrats och byggts till, men gruppen 
som helhet bildar ändå en miljö med äldre 
karaktär som är typisk för väse. 

det södra området som är utmärkt på kartan 
på nästa sida är en miljö längs arnövägen som 
innefattar äldre bostadsbebyggelse och det 
gamla mejeriet som sedan ersattes av väse 
vattenfabrik (karlstads kommun, 1984). miljön 
präglas av äldre karaktär.

även utanför tätorten finns en mängd miljöer 
och byggnader som är kulturhistoriska 
och karaktärsfulla. några betydelsefulla 
miljöer utgörs av den gårdsbebyggelse som 
tillsammans med väse kyrka och tillhörande 
bebyggelse omgärdar sjön panken samt 
bebyggelsemiljöer i glumserud samt norra 
mon (värmlands museum, 1980).

det finns även en mängd beaktansvärda 
byggnader utanför dessa påvisade miljöer 
såsom gårdarna Bäck, Berg, lövås, hammar, 
rud samt ölmhults, hedetångens och 
glumshammars missionshus (värmlands 
museum, 1980). dessutom finns ett flertal äldre 
skolbyggnader såsom kungsbacka, faxstad, 
silkesta och ölmhult.

rekommendationer
• det är väsentligt att kulturhistoriska och 

karaktärsfulla miljöer och byggnader 
bevaras och underhålls så att de bibehåller 
sin enhetliga och säregna karaktär. 

• vid nybyggnation i eller vid dessa miljöer 
och i närheten av dessa byggnader bör 
hänsyn tas till befintlig färg, form och 
material samt den befintliga bebyggelsens 
läge och omgivande landskap.

nOrsk stedsanalys

kulturhistorisk och karaktärsfull byggnad, belägen i det norra området 
på kartan på nästa sida.
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karta över kulturhistoriska och karaktärsfulla miljöer och byggnader. 
miljöer omringade i rött och byggnader markerade i rött.

nOrsk stedsanalys
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BeByggelse

Bebyggelsen i väse är relativt tydligt 
uppdelad utifrån bebyggelsens funktion och 
användning. dock finns i tätorten blandad 
bebyggelse med bostäder, verksamheter, 
handel, service, frikyrka och teknisk försörjning.

BOstäder
Bostadsbeståndet i väse består av friliggande 
villor, kedjehus samt ett flertal flerbostadshus. 
de olika bostadsformerna ligger grupperade i 
enklaver och skapar tydliga och karaktäristiska 
områden med bebyggelse från olika 
tidsepoker. i väse fanns år 2007 742 småhus 
och 121 lägenheter i flerbostadshus (karlstads 
kommun, 2009a).

friliggande villor
den dominerande bostadsformen i väse utgörs 
av friliggande villor på en till två våningar. de 
flesta av villorna i tätorten är uppförda under 
perioden 1960-1979. i tätorten finns hela 
områden längs en eller flera gator vilka har 
uppförts under samma tidsperiod. 

karaktären på de friliggande villorna är 
varierande. de äldre villorna har träfasad och 
spröjsade fönster medan de nyare villorna har 
fasad bestående av endera trä, puts eller tegel. 
de äldre friliggande villorna präglar orten och 
ger ett historiskt och karaktärsfullt uttryck. 

flerbostadshus
i väse finns ett fåtal flerbostadshus, 
både i tätorten men även på några av 
gårdarna utanför tätorten. i tätorten ligger 
flerbostadshusen på både norra och södra 
sidan av järnvägen.  

flerbostadshusen är i en mänsklig skala  på en 
till tre våningar. i och med att flerbostadshusen 
är utspridda på orten upplevs inte de områden 
i vilka det finns flerbostadshus som typiska 
flerbostadshusområden. det är även en fördel 
att bostadsformerna ligger blandade, för att 
inte monotona bostadsområden bildas. det är 
viktigt att det finns ett tillräckligt stort utbud 
med flerbostadshus så att äldre som inte 
längre klarar av att bo kvar i sin villa samt yngre 
som vill flytta hemifrån, har möjlighet att bo 
kvar på orten.

gårdsmiljö
med gårdsmiljö menas friliggande villor 
av ofta äldre karaktär vilka omgärdas av 
uthus, magasin, lador eller liknande. den 
dominerande typen av friliggande villor 
på orten är utformade som gårdsmiljöer 
med tillhörande uthus och andra 
förvaringsmöjligheter för maskiner och 
utrymmen för djur. det finns ett fåtal 
gårdsmiljöer kvar i tätorten vilka kan 
vara resultat efter tidigare gårdar och 
jordbruksenheter, vilka har ett flertal uthus 
eller liknande som gör att de uppfattas som 
gårdsmiljöer.

rekommendationer
• ny bostadsbebyggelse bör i första hand 

lokaliseras till tätorten för att stärka ortens 
centrum samt ha närhet till handel, service 
och goda kommunikationer. 

• nya friliggande villor och flerbostadshus 
är främst lämpliga att placera i tätorten, 
medan gårdsmiljöer med möjlighet 
till jordbruk och/eller djurhållning är 
passande att bygga utanför tätorten. 

nOrsk stedsanalys
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karta över bebyggelse. friliggande villor i gult, flerbostadshus i lila samt 
gårdsmiljöer i grönt.

nOrsk stedsanalys
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handel, indUstri Och annan verksamhet
handeln i väse är i stort lokaliserad till tätorten 
på båda sidorna om järnvägen. det finns ett 
begränsat antal fastigheter lämpliga för handel 
i tätorten. de flesta av dessa fastigheter har 
någon form av verksamhet i gång i nuläget. 
dock finns för närvarande några lokaler lediga. 
några av de handelsverksamheter som finns 
på orten består av livsmedelsbutik, värmlands 
rasta med restaurang och bensinstation, en 
pizzeria samt en frisersalong. 

i väse finns ett flertal små- och mellanstora 
industrier och verksamheter. industrierna 
och verksamheterna ligger bland 
bostadsbebyggelsen i både tätorten och 
resterande delar av väse. Bland annat finns 
verkstäder, väsebussarna, hovslageri och 
väsekranar. dessutom finns i tätorten en 
frikyrka samt en kooperativ förskola.

service
med service menas den service som samhället 
tillhandahåller för medborgarna. servicen 
kan förekomma året om eller i viss mån vara 
årstidsbetingad. i väse finns bland annat 
grundskola upp till och med årskurs sex, 
sporthall, bibliotek, brandstation, servicehus, 
fritidsgård samt visst vårdutbud. för övrigt 
vårdutbud, apotek och folktandvård hänvisas 
väses invånare till molkom.

rekommendationer
• ny handels-, industri-, verksamhets- och 

servicebebyggelse bör främst lokaliseras 
till tätorten för att stärka ortens centrum.

teknisk försörJning
med teknisk försörjning menas tekniska 
lösningar vilka försörjer orten. väse hade 
tidigare ett eget vattenverk som försörjde 
delar av orten, men sedan år 2006 får väse 
sitt dricksvatten från sörmons vattenverk 
(karlstads kommun, 2009b). i tätorten 
finns ett vattentorn samt en pumpstation 
sedan tidigare, huruvida dessa två tekniska 
installationer kommer att finnas kvar i 
framtiden är i dagsläget oklart. i tätorten finns 
även ortens reningsverk, vilket har cirka 488 
personer anslutna (karlstads kommun, 2009b). 
övriga väse har enskilt vatten och avlopp. 
på arnön utanför tätorten finns karlstad 
kommuns första vindkraftverk om cirka 1 mW 
(karlstads kommun, 2006b). Utöver vatten-, 
avlopp- och elförsörjningen finns i tätorten 
återvinningsstation samt återvinningscentral.

rekommendationer
• vid upprättande av ny bebyggelse är det 

viktigt att vatten och avlopp kan lösas på 
ett tillfredsställande sätt som inte påverkar 
miljön negativt.

• lokalisering av nya vindkraftverk bör ske 
med hänsyn till närliggande bebyggelse, 
rådande landskapsbild, omgivande natur 
och eventuella riksintressen. 

• nya vindkraftverk bör lämpligen placeras 
i grupp, för att inte spridas ut över en allt 
för stor yta.

• återvinningsstationens utformning och 
placering bör ses över.

nOrsk stedsanalys

värmlands rasta. återvinningsstationen.
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karta över bebyggelse. friliggande villor i gult, flerbostadshus i lila, gårdsmiljöer i 
grönt, handel etc. i grått, service i rött, teknisk försörjning i blått samt bebyggelse utan 
användning i svart.

nOrsk stedsanalys
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kOmmUnikatiOner

väse har ett strategiskt läge i och med att 
orten är belägen mellan karlstad, kristinehamn 
och filipstad samt ligger invid e18 och 
vänern. dock ligger orten i karlstad kommuns 
periferi. avståndet mellan väse och andra 
tätorter i närheten är 1,2 mil till skattkärr, 
2,5 mil till karlstad, 1,2 mil till ölme, 2 mil till 
kristinehamn, 2,8 mil till molkom samt 5,5 mil 
till filipstad och 4,5 mil till karlskoga. väse kan 
därmed ses som en intressant pendlingsort där 
kollektivtrafiken kan vara en viktig aspekt. 

vägnät
de viktigaste vägarna i väse är e18, väg 240 
och väg 571. e18 binder samman väse med 
skattkärr, karlstad, ölme, kristinehamn och 
karlskoga. väg 240 binder samman väse med 
molkom, där vägen sedan kopplas samman 
med andra vägar som bland annat leder 
till filipstad. väg 571 binder samman väse 
med skattkärr och karlstad. de tre vägarna 
är kraftigt trafikerade, speciellt e18 som är 
primärväg för farligt gods. e18 har genom väse 
en hastighet på 100 km/h och bryggas på fyra 
platser över av broar samt bildar en passage 
över storgatan. väg 240 har från tätorten 
en hastighet på 50 km/h fram till och med 
värmlands rasta och har därefter en hastighet 
på 50-90 km/h. väg 571 har en hastighet på 
50-70 km/h.

förutom dessa vägar finns det två andra större 
vägar, vilka går från väse kyrka och leder upp 
till norra delen av väse där de förgrenar sig till 
de omkringliggande gårdarna. dessa vägar har 
en varierande standard med bitvis mycket låg 
standard.

i tätorten övergår väg 240 till storgatan, 
vilken är den centrala gatan i väse tätort. 
storgatan övergår sedan till arnövägen, 
vilken leder ut till arnön. de mindre gatorna 
i tätorten är utformat som ett förskjutet 
rutnät med organisk form. hastigheten är 
50 km/h i tätorten, med en hastighet på 30 
km/h vid skolan. storgatan är på ett flertal 
ställen avsmalnad, vilket bidrar till att en lägre 
hastighet hålls. 
 

nOrsk stedsanalys

e18 är en av de viktigaste vägarna i väse.
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gång- Och cykelvägnät
inom väse tätort finns endast ett fåtal 
gång- och cykelvägar. dessa sammanbinder 
återvändsgator med övriga gator i tätorten, 
leder till en lekplats samt skapar gena passager 
mellan bostadsområden och till bland annat 
skolan. i och med den låga hastigheten 
på storgatan är den relativt lämplig för 
blandtrafik. även på de övriga gatorna i 
tätorten är det lämpligt med blandtrafik. dock 
är förbindelsen mellan tätorten och övriga 
väse mindre god för oskyddade trafikanter. 
det saknas i dagsläget goda förutsättningar 
för oskyddade trafikanter att ta sig till flera 
av ortens målpunkter, såsom väse kyrka och 
tätorten.

rekommendationer
• de fyra broarna över e18 samt passagen 

under bör betonas.
• väg 240 bör inte ha en hastighet över 70 

km/h inom väse.
• vägnätets standard bör ses över, med 

utgångspunkt att eventuellt vägarnas 
standard och kvalitet kan höjas.

• vid ytterligare utbyggnad i väse bör 
möjligheter för gång- och cykeltrafik ses 
över och eventuellt bör nya gång- och 
cykelvägar byggas.

• dragning av en ny gång- och cykelväg 
längs väg 240 bör utredas, mellan väse 
tätort och ve.

nOrsk stedsanalys

längs väg 240 finns i dagsläget ingen gång- och cykelväg.gång- och cykelväg mellan bostadsbebyggelsen i tätorten.
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tågtrafik
Järnvägen genom väse tätort trafikeras 
i dagsläget av i genomsnitt 75,2 tåg per 
vardagsdygn1. av dessa är 30,2 godståg, 6 
snabbtåg, 38,8 övriga persontåg samt 0,2 
tjänstetåg.

den tågtrafik som finns tillgänglig för resande 
till och från väse består i dagsläget endast 
av länståg (värmlandstrafik, 2009a). för 
närvarande stannar endast några av de länståg 
vilka går mellan karlstad och kristinehamn, 
charlottenberg och kristinehamn samt mellan 
Oslo och kristinehamn. flest stopp i väse gör 
länståget mellan karlstad och kristinehamn. 
endast ett fåtal länståg mellan kristinehamn 
och charlottenberg/Oslo stannar till i väse 
och samtliga stopp i väse sker enbart på 
vardagar. restiden är mellan karlstad och väse 
18 minuter, mellan kristinehamn och väse 
10 minuter, mellan charlottenberg och väse 
101 minuter samt mellan väse och Oslo 210 
minuter.

1 anna kryhl Banverket, e-post
 den 9 april 2009.

BUsstrafik
en busslinje stannar till och passerar genom 
väse. linje 501 går mellan karlstad och 
väse, via skattkärr och karlstads universitet. 
vardagar går bussen till och från väse en till två 
gånger i timmen (värmlandstrafik, 2009b). på 
lördagar och söndagar går bussen till och från 
väse ungefär varannan timme. restiden mellan 
ändhållplatserna karlstads busstation och 
väse station är cirka 45-50 minuter. det finns 
sammanlagt elva busshållplatser i väse där det 
vid de flesta av dessa finns en hållplats på varje 
sida av vägen/gatan, se karta på nästa sida. de 
flesta hållplatserna består enbart av skyltade 
hållplatser utan sittmöjlighet eller väderskydd, 
dock är flera av hållplatserna utanför tätorten 
väderskyddade med sittmöjlighet.

rekommendationer
• antalet tåg som stannar i väse bör ses 

över, med utgångspunkt att eventuellt fler 
tåg skulle kunna stanna i orten.

• Busshållplatser bör vara väderskyddade 
med sittmöjlighet och plats för 
väderskyddad cykel- och/eller 
mopedparkering.

• ny bebyggelse bör främst lokaliseras med 
ett maximalt avstånd på 0,5-2 kilometer 
till närmsta busshållplats.

nOrsk stedsanalys

persontåg på väg genom tätorten. Busslinje 501 går mellan väse och karlstad.
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karta över befintliga busshållplatser i väse. källa: värmlandstrafik.

nOrsk stedsanalys
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ljud är en naturlig del av ortsmiljön som kan 
uppfattas tilltalande för vissa och störande för 
andra. platser med låg ljudnivå eller som är tyst 
kan vara attraktiva och omväxlande och stå i 
kontrast till den annars livliga tätorten. platser 
med attraktivt ljud finns i form av elljusspåret, 
natur- och strövområden samt områden kring 
panken och vänern, med ljud från djurlivet. 
platser med oljud i väse är bland annat e18 och 
järnvägen, vilka båda är hårt trafikerade.

riktlinjer
• ljud som ger tilltalande sinnesupplevelser 

bör framhävas i ortsmiljön. 
• Oljud som stör i ortsmiljön bör så långt 

som möjligt minimeras. 

fortsatt arbete
• kontakten med panken samt vänern och 

dess ljud från djurlivet bör göras mer 
tillgängligt.

kontakten med panken och ljud från djurlivet bör göras mer tillgängligt.

lJUd Och OlJUd

nOrsk stedsanalys
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Ortens UtrUstning

inventering av ortens utrustning har endast 
skett i väse tätort, då den mesta utrustningen 
på orten är belägen där. nedan presenteras 
ortens utrustning där det efter varje avsnitt 
följer riktlinjer samt förslag till fortsatt arbete.

Belysning
Belysning är av stor vikt för hur orten upplevs 
under dygnets mörka timmar. gatubelysning, 
effektbelysning och skyltbelysning skapar 
önskade och eventuellt oönskade effekter. 
Beroende på samspelet mellan ljus och 
mörker vid belysning av platser, kan dessa 
upplevas som trygga eller otrygga. Belysning 
kan även användas som effekt vid betoning 
och framhävning av byggnader, platser 
och föremål eller för att skapa riktning och 
förstärka stråk. val av belysning påverkar hur 
trivsel och trygghet upplevs på orten och 
därmed bör belysningens funktion, färg och 
gestaltning noga övervägas. Belysning är 
en del av ortens utrustning och bör därför 
samverka med resterande utrustning för att 
skapa en god helhet.

Belysningen i väse består huvudsakligen av 
tre varianter av belysningsarmatur. vid bland 
annat skolan, flerbostadshus och offentliga 
byggnader finns ett fåtal belysningsstolpar 
vilka inte liknar de tre huvudsakliga varianterna 
av belysningsarmatur. Belysningen i tätorten 
är inte enhetligt utformade vad det gäller 
höjd, skala eller utformning. armaturerna är i 
tätorten överdimensionerade, malplacerade 
och flera av dem har rostiga belysningsstolpar.

riktlinjer
• enhetlig belysning i lägre och mänsklig 

skala bör eftersträvas. 
• samspelet mellan ljus och mörker bör 

användas för att framhäva och forma en 
behaglig ort. 

fortsatt arbete
• väses belysning i det offentliga rummet 

bör ses över beträffande utformningen.
• Belysning av något av ortens landmärken 

samt andra tänkbara belysningsobjekt bör 
undersökas.

• ljussättning av stråk och vattenrum bör 
ses över.

nOrsk stedsanalys

överdimensionerad belysning längs storgatan. Belysning vid väse skola.
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möBler
möbler är en betydelsefull del av ortens 
utrustning och påverkar till stor del hur 
orten upplevs. för att skapa samspel med 
omgivningen är det viktigt att tänka på 
färg, form, kvalitet, funktion, placering och 
tillgänglighet. val av möbler påverkar hur rum, 
miljöer och stråk på orten hålls samman till en 
enhet. möblering bör uppmuntra människor 
att vistas i ortsmiljön. 

möbleringen i väse består av träbänkar samt 
papperskorgar med olika utformning. väse 
har ett litet utbud av möbler, vilket inte har 
någon historisk koppling till ortens utveckling. 
de möbler som finns i väse är belägna vid 
skolan, lekplatser, längs storgatan samt vid 
idrottsplatser.

riktlinjer
• Ortens möbler bör vara väl integrerade 

och fungera som platser för pauser och 
möten, längs stråk och på platsbildningar.

• i möjligaste mån bör möbler placeras med 
sittytan i riktning mot rörelse, aktivitet och 
utblick, med en skyddad rygg.

• möbler inom samma område eller på 
samma plats bör stärka varandra och 
skapa en tilltalande helhet. 

• enhetligt utformade möbler i samma 
färgskala och material bör eftersträvas, 
gärna med en historisk koppling.

fortsatt arbete
• väses möbler bör ses över gällande antal, 

placering och utformning.

nOrsk stedsanalys

Befintlig papperskorg med askkopp, vid sporthallen.träbänk i tätorten.
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markBeläggning
markbeläggning hjälper till att utforma gator 
och platsers karaktär, trafikens hastighet och 
platsers användningsområden. på platser 
och områden där många människor rör 
sig dagligen bör material av hög kvalitet 
användas. Beläggning av varierande typer, 
som används konsekvent, skapar medvetenhet 
om hur skilda ytor bör användas. stor vikt bör 
läggas på markbeläggning som kan vara till 
hjälp för att öka tillgängligheten. 

i väse finns i stort sett enbart markbeläggning 
i form av asfalterade ytor i olika nyanser, 
förutom vid bland annat övergångsstället vid 
livsmedelsbutiken.

riktlinjer
• Ortens markbeläggning bör vara tydlig 

och sammanhållen i materialval och 
utformning.

• vid nyläggning eller ombyggnation 
bör annan markbeläggning än asfalt 
prioriteras.

• markbeläggning bör utformas med tanke 
på tillgänglighet för funktionshindrade 
samt med hänsyn till skötsel och historisk 
koppling.

fortsatt arbete
• möjlighet till annan markbeläggning än 

asfalt bör ses över i väse.

nOrsk stedsanalys

inspirationsbild på markbeläggning.markbelägning vid övergångsstället vid livsmedelsbutiken.



ortsanalys av väse

54

Offentlig kOnst
Offentlig konst är ett naturligt sätt att smycka 
orten och anknyta till ortens historia och det 
som utmärker orten. Offentlig konst kan väcka 
intresse och leda till vidare reflektioner. i så stor 
utsträckning som möjligt bör offentlig konst 
vara platsspecifik och väl integrerad med dess 
omgivning, för att öka platsens trivsel och 
locka till aktivitet av olika slag. den offentliga 
konsten bör ha flera funktioner för att attrahera 
betraktare, oberoende kön och ålder, samt 
stimulera så många sinnen som möjligt. 
Offentlig konst bör vara av robusta material 
och tåla fysisk kontakt. i väse finns i dagsläget 
ingen offentlig konst.

riktlinjer
• Offentlig konst bör vara platsspecifik och 

får gärna anknyta till platsens eller ortens 
historia. 

• det är önskvärt att offentlig konst berör 
temat vatten.

• konstverk bör användas vid skapandet av 
nya mötesplatser.

fortsatt arbete
• Offentlig konst bör tillföras som ett nytt 

element i ortsmiljön.
• ett samarbete bör utvecklas med skolbarn, 

företag och lokala konstnärer vilka kan 
utarbeta installationer som kan placeras ut 
på orten.

nOrsk stedsanalys

inspirationsbild till utformning av offentlig konst. inspirationsbild till utformning av offentlig konst.
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skyltar Och andra infOrmatiOnsBärare
i ett samhälle där information och reklam 
ses som ett självklart inslag är det viktigt att 
inte skyltar och andra informationsbärare tar 
upp en allt för stor och dominerande plats 
på orten. det är lätt att det blir för många 
budskap som ska nå fram, vilket kan göra att 
de viktiga budskapen inte når fram. skyltar 
och informationsbärare kan sänka kvaliteten 
på det offentliga rummet, kan vara störande 
moment i trafiken och därmed utgöra trafikfara 
samt utgöra hinder för framkomligheten för 
funktionshindrade. 

skyltar och andra informationsbärare bör 
placeras utifrån estetiska, funktionella, 
informativa och trafiksäkra aspekter. 
information som berör orten bör med fördel 
placeras vid ortens infarter, nära offentliga 
byggnader och vid frekvent använda stråk. 
informationsbärarna bör anpassas till ortens 
övriga utrustning.

i väse finns ett fåtal skyltar och andra 
informationsbärare. några av dessa är 
utplacerade längs e18, vid värmlands rasta 
samt i anslutning till på- och avfarterna vid 
tätorten. i tätorten är skyltarna och de andra 
informationsbärarna mindre i storlek, diskret 
utplacerade och tar inte upp någon stor yta. 
dessutom finns små informationsskyltar vid 
sevärdheter på orten, såsom nygårdskällan.

riktlinjer
• information om orten och lokalt anknuten 

reklam bör prioriteras framför allmän 
reklam på orten. 

• skyltar och andra informationsbärare får 
inte konkurrera med ortens landskap eller 
bebyggelse. 

fortsatt arbete
• entréerna till väse bör utmarkeras med 

skyltar vid infarterna från bland annat e18.

nOrsk stedsanalys

informationsskylt över väsebygden, belägen vid värmlands rasta. informationsskylt vid nygårdskällan.
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parkeringsplatser
parkeringsplatser för bussar, bilar, motorcyklar, 
mopeder och cyklar utgör en viktig funktion 
och är ett nödvändigt inslag för en levande 
ort. dock kan parkeringsplatser estetiskt 
påverka ortsmiljön negativt. val av placering 
och utformning av parkeringsplatser är 
viktigt för att de i så stor utsträckning som 
möjligt kan smälta in i omgivningen. för att 
öka tillgängligheten är det viktigt att det 
finns parkeringsplatser även för personer 
med funktionshinder. för att uppmuntra till 
användande av cykel framför bil inom orten 
är det viktigt att det finns cykelparkeringar i 
nära anslutning till busshållplatser, offentliga 
byggnader, arbetsplatser och butiker. dessa 
bör vara väderskyddade och även erbjuda 
utrymme för mopedparkering.

majoriteten av parkeringsplatserna för 
bilar finns vid skolan, flerbostadshus, 
livsmedelsbutiken, gamla banken, 
tåghållplatsen samt vid busshållplatsen i 
norra tätorten i form av en pendlarparkering. 
vid värmlands rasta finns parkeringsplatser 
för bilar, bussar, lastbilar och farligt gods. det 
finns inga parkeringsplatser för motorcyklar 
eller mopeder på orten. vad det gäller 
cykelparkering finns det vid livsmedelsbutiken, 
skolan och sporthallen samt vid 
flerbostadshusen.

riktlinjer
• parkeringsplatser i tätorten bör 

utformas på ett smakfullt sätt, där 
platsens förutsättningar får styra 
utformning, placering och förekomst. 
de kan exempelvis mjukas upp med 
markbeläggning eller döljas med grönska.

• väderskyddade cykel- och 
mopedparkeringsplatser bör finnas i 
centrum samt vid busshållplatser.

• cykel- och mopedparkeringar får inte 
utgöra hinder för funktionshindrade. 

fortsatt arbete
• identifiera parkeringsplatser för 

motorcyklar och mopeder.
• identifiera och utforma platser 

för väderskyddade cykel- och 
mopedparkeringsplatser.

nOrsk stedsanalys

cykelparkering vid ett av ortens flerbostadshus. parkeringsplats för lastbilar och farligt gods, vid värmlands rasta.



57

ortsanalys av väse

tekniska installatiOner
tekniska installationer är nödvändiga 
inslag för att orten ska fungera. det är 
viktigt att tekniska installationer smälter in 
i omgivningen och kan med fördel placeras 
med stöd av byggnad, mur eller offentlig 
möbel. genom färgsättning, materialval 
och grönska kan tekniska installationer 
kamoufleras, döljas och skyddas mot otillåten 
affischering och klotter. Utformning och 
placering bör ske på ett tilltalande sätt och 
med anpassning till ortens övriga utrustning, 
säkerhetsaspekter och tillgänglighet. i väse 
tätort finns tekniska installationer i form 
av elskåp, transformatorstationer samt en 
automatstation.

riktlinjer
• tekniska installationer bör placeras så 

att de smälter in i omgivningen och inte 
minskar tillgänglighet eller framkomlighet. 

• den estetiska utformningen på tekniska 
installationer bör vara tilltalande och god 
anpassad till omgivningen och ortens 
övriga utrustning.

fortsatt arbete
• Utplacering av nya tekniska installationer 

bör ske med god anpassning till 
omgivningen.

nOrsk stedsanalys

automatstationen i väse tätort är tilltalande utformad och smälter in i omgivningen.
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kevin lynch

grusväg vid panken.
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för att kunna beskriva hur den fysiska miljön 
upplevs och hur läsbar ortens visuella kvalitet 
är har en analys gjorts utifrån begreppen som 
kevin lynch använder sig av. detta för att rikta 
uppmärksamheten mot omgivningen, vilken 
enskilda företeelser alltid förhåller sig till. 

i analysen har stråk, gränser och barriärer, 
knutpunkter/mötesplatser samt landmärken 
identifierats och visualiserats. dessutom har 
attraktiva platser, baksidor samt otrygga 
platser urskiljts och åskådliggjorts. detta på 
grund av att även dessa begrepp är en viktig 
del i omgivningen vilka upplevelser kan 
förhålla sig till samt att karlstads kommun 
använder sig av dessa begrepp i arbetet med 
karlstads stadsmiljö (karlstads kommun, 
2006a).

efter delarna i analysen följer riktlinjer och 
förslag till fortsatt arbete vilka kan förbättra 
väse samt stärka ortens konkurrenskraft 
gentemot andra orter i omgivningen.

notera att inte allt har tagits med på kartorna 
i analysdelen, utan målet med analyskartorna 
är att redovisa exempel på vad som finns. 
avsikten med färgsättningen på kartorna är att 
vara tydlig, inte att förmedla någon värdering.

kevin lynch

Järnvägen är en av de kraftigaste barriärerna på orten.
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stråk

stråk är leder, gator, vägar och stigar längs 
vilka människor rör sig och observerar 
sin omgivning. Ofta upplevs stråk som 
dominerande elementen i orten, vilka den 
övriga omgivning relateras till. på en ort 
finns stråk med olika karaktär såsom stråk för 
gående, cyklande, rekreation, kollektivtrafik 
och annan fordonstrafik. där stråk möts kan 
otydlighet och konflikt uppstå, men det kan 
även skapa attraktiva mötesplatser.

i väse finns flera gång- och cykelstråk 
bland annat längs bilgatorna, vilka är dåligt 
sammanlänkade då de upplöses när de 
övergår till villabebyggelsens lokalgator. det 
saknas i dagsläget gång- och cykelstråk runt 
sjöarna samt mellan tätorten och viktiga 
målpunkter såsom hembygdsgården samt 
väse kyrka. det finns ett flertal spontana 
stråk i landskapet kring tätorten. dessa har 
antagligen uppstått på grund av avsaknaden 
av faktiska gator och stråk eller för att skapa 
genvägar. de dominerande stråken i väse 
är bilstråken, vilka går genom tätorten samt 
sammanlänkar tätorten med arnön, e18 och 
övriga av väse.

riktlinjer
• stråk bör vara sammanhållna färdvägar 

som kopplar ihop målpunkter på orten.
• Ortens stråk bör vara tillgängliga för alla.

fortsatt arbete
• gång- och cykelnätet på orten bör ses 

över och eventuellt bör nya gång- och 
cykelvägar byggas.

• ny gång- och cykelväg längs väg 240, 
mellan väse tätort och ve, bör utredas.

kevin lynch

spontant stråk mellan två fastigheter i tätorten.

arnövägen sammanlänkar arnön med tätorten.
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0 100 500
karta över stråk. Bilstråk är utmarkerade med rött, spontana stråk med 
blått samt gång- och cykelstråk med grönt.

kevin lynch
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gränser Och Barriärer

gränser och barriärer är ofta linjära element 
som delar upp områden, spärrar, hindrar 
eller begränsar framkomligheten. Beroende 
på vem man är och hur man rör sig på orten 
kan gränser och barriärer upplevas olika. 
gränser och barriärer kan även utgöra mentala 
hinder såsom områden som upplevs otrygga 
eller skyddas av lagar eller förordningar. för 
funktionshindrade finns gränser och barriärer 
av andra slag såsom trappor, skogspartier 
och kantsten. gränser och barriärer har stark 
inverkan på tillgänglighet samt hur orten 
upplevs och brukas. fysiska gränser och 
barriärer på orten är främst väg 240, e18 och 
järnvägen samt passagerna under och över 
dessa. dessutom kan storgatan, på grund av 
att den tidvis trafikeras hårt, upplevas som en 
barriär.

riktlinjer
• negativa effekter av gränser och barriärer 

bör minimeras, speciellt för fotgängare 
och cyklister.

• passager bör utformas på ett tryggt och 
estetiskt tilltalande sätt.

fortsatt arbete
• väg 240 bör göras mer framkomlig för 

oskyddade trafikanter. 
• storgatan bör utformas så att oskyddade 

trafikanter prioriteras.
• passager bör rustas upp för att öka dess 

tillgänglighet och trygghet. 

kevin lynch

Järnvägen är en av de kraftigaste barriärerna på orten. e18 är en av barriärerna i väse.
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0 100 500
karta över barriärer. Barriärer är utmarkerade med rött och passager 
som utgör barriärer är utmarkerade med grönt.

kevin lynch
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knUtpUnkter Och mötesplatser

en knutpunkt eller mötesplats är en plats dit 
allmänheten enkelt kan orientera sig. på en 
ort kan det finnas flera mötespunkter, vilka 
anger var man kan träffas, vid en och samma 
mötesplats. Ofta uppstår mötesplatser där 
stråk korsar varandra. mötesplatser i väse 
är livsmedelsbutiken, pizzerian, skolan, 
sporthallen, biblioteket, lekplatser samt 
värmlands rasta. storgatan samt gatan längs 
skolan och sporthallen utgör mötesplatser i 
gaturummet.

riktlinjer
• det bör finnas attraktiva, tillgängliga och 

trygga mötesplatser för alla på orten.
• mötesplatser bör vara förbundna med 

ortens stråk.
• mötesplatser bör prioriteras vad det gäller 

skötsel, val av möblering, markbeläggning 
etc.

fortsatt arbete
• Utformningen av befintliga mötesplatser 

bör ses över, med utgångspunkt i att 
utveckla dem.

• nya och intressanta mötesplatser bör 
skapas på orten.

kevin lynch

pizzerian i väse är en av ortens mötesplatser. väse skola är en naturlig mötesplats på orten.
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0 100 500
karta över mötesplatser. mötesplatser är utmarkerade med blått och 
mötesplatser i gaturummet är utmarkerade med rosa/rött.

kevin lynch

St
or

ga
ta

n

E18



ortsanalys av väse

66

landmärken

landmärken är fysiska element som 
kan användas som referens- och 
orienteringspunkter på orten. landmärken är 
lätta att identifiera, utgör ofta en kontrast till 
omgivningen och är signifikanta element på 
orten. i väse utgör 3g-master, väse kyrka och 
vindkraftverket på arnön tydliga landmärken 
för både besökare och boende på orten. dessa 
ses alla på långt avstånd och går att orientera 
sig efter på orten. lokala landmärken finns i 
form av livsmedelsbutiken, värmlands rasta, 
skolan och sporthallen.

riktlinjer
• landmärken som är viktiga för orten 

bör betonas och framhävas. detta kan 
exempelvis ske genom belysning eller 
färgsättning.

fortsatt arbete
• vegetation i anslutning till landmärken 

bör ses över, så att dessa samspelar.
• vid utplacering av belysning bör även 

belysning av landmärken betänkas.

väse kyrka är ett tydligt landmärke, med fasadbelysning, under dygnets alla timmar.

kevin lynch



67

ortsanalys av väse

0 100 500
karta över landmärken. landmärken är utmarkerade med rött.

kevin lynch
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attraktiva platser

attraktiva platser är platser som kan ge 
sinnesupplevelser och årstidsvariation, utgör 
oaser för lugn och är platser för rekreation. 
attraktioner förstärker ortens miljö och är 
viktiga vid upplevelsen av orten. i väse har 
attraktiva platser delats in utifrån befintligt 
respektive potentiellt attraktiva platser. 
Befintligt attraktiva platser är platser som 
i dag används och upplevs som attraktiva 
utifrån deras utformning och läge. potentiellt 
attraktiva platser är platser som i dag inte 
upplevs som attraktiva, men som har potential 
att bli attraktiva genom olika åtgärder. 

attraktiva platser i väse är panken med 
omkringliggande landskap, vattennära lägen 
i anslutning till vänern samt elljusspåret i 
tätorten och spontana stråk i naturlandskapet. 
dessutom är panken med omkringliggande 
landskap, arnön och området vid 
livsmedelsbutiken platser som har potential att 
bli attraktiva.

riktlinjer
• platsers attraktivitet och potential bör tas 

tillvara och utvecklas för det ändamål de 
är mest lämpliga för.

• det bör finnas attraktiva platser av olika 
slag på orten.

• attraktiva platser bör vara förbundna med 
ortens stråk.

fortsatt arbete
• attraktiva platser och platser med 

potential bör utvecklas.

kevin lynch

vattennära lägen i anslutning till vänern utgör attraktiva platser i väse.
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0 100 500
karta över attraktiva platser. attraktiva platser är utmarkerade med 
rött. potentiellt attraktiva platser är utmarkerade med gult.

kevin lynch
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BaksidOr

en baksida är en plats som saknar aktivitet, 
engagemang och/eller omsorg. Ofta upplevs 
dessa platser som otrygga och oattraktiva. för 
att skapa variation och mångfald på orten kan 
baksidor vara en viktig del för att lyfta fram de 
framsidor som finns. en framsida dagtid kan 
upplevas som en baksida när det bli mörkt. 
Baksidor kan vara platser med god potential till 
förändring.

i väse upplevs områdena kring vattenfabriken, 
järnvägen och av- och påfarterna till e18 som 
baksidor. dessutom upplevs även passagerna 
under e18 samt över järnvägen som baksidor. 
detta kan till stor del bero på att platserna 
inte sköts eller att det saknas engagemang 
om platsernas utformning samt att de upplevs 
som otrygga. dessa platser skulle med mindre 
åtgärder kunna bli trevliga inslag i väse och 
därmed öka tryggheten och attraktiviteten på 
orten.

riktlinjer
• Baksidor bör inte upplevas som otrygga.

fortsatt arbete
• Baksidors omsorg bör ses över beträffande 

belysning, färgsättning, siktlinjer och 
koppling till stråkens struktur.

kevin lynch

Området kring järnvägen upplevs som en baksida. av- och påfarterna till e18 upplevs som baksidor.



71

ortsanalys av väse

0 100 500
karta över baksidor. Baksidorna är utmarkerade med rött och passager är 
utmarkerade med en svart ring.

kevin lynch
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Otrygga platser

Otrygghet handlar ofta om en subjektiv 
uppfattning och upplevelse hos den enskilda 
individen. denna upplevelse kan variera 
mellan kön, ålder, tidpunkt på dygnet samt 
under olika årstider. kvinnor känner oftare 
rädsla och oro när de rör sig i det offentliga 
rummet än män, trots att män generellt är mer 
utsatta för våld utomhus. den upplevda risken 
och den faktiska risken att drabbas av ett brott 
är inte alltid den samma, men bör alltid tas på 
fullt allvar i planeringen av orten. 

många gånger kan det som utgör otrygga 
platser vara motsägelsefullt. platser kan 
upplevas som attraktiva under dagtid för 
att när det sedan blir mörkt kännas otrygga, 
såsom parker och gångstråk med omgivande 
vegetation. det kan också vara platser som är 
folktomma eller dåligt belysta. Om det någon 
gång har skett ett uppmärksammat brott på en 
plats, kan det vara en ytterligare orsak till att 
platsen upplevs som otrygg.

det är viktigt att den informella kontrollen 
och den naturliga tillsynen fungerar från 
människor som rör sig på orten, för att orten 
ska leva och kännas trygg även efter att butiker 
och arbetsplatser har stängt. för att uppnå 
en ökad känsla av trygghet krävs därför både 
förändringar i miljön och ett stort mänskligt 
engagemang. 

i väse utgör området kring den gamla 
vattenfabriken, järnvägsområdet samt 
passagen under e18 otrygga platser. när det är 
mörkt kan även elljusspåret och andra stråk i 
naturen upplevas som otrygga platser.

riktlinjer
• Upplevelsen av otrygghet på platser bör 

minimeras.

fortsatt arbete
• Otrygga platsers omsorg bör ses över 

beträffande belysning, färgsättning, 
siktlinjer och koppling till stråkens 
struktur.

kevin lynch

passagen under e18 utgör en otrygg plats.



73

ortsanalys av väse

0 100 500
karta över otrygga platser. Otrygga platser är utmarkerade med rött.
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resUltat

inspirationsbild till väses cetrum.
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slUtsatser

resUltat

i väse finns många problem och möjligheter, 
vilka har framkommit utifrån analyserna i 
arbetet. vissa av problemen och möjligheterna 
kan, vilket förefaller av rekommendationerna, 
riktlinjerna och förslag till fortsatt arbetet, 
med enkla medel återgärdas. i dessa fall kan 
analysernas rekommendationer, riktlinjer 
och förslag till fortsatt arbetet fungera som 
planeringsunderlag. karlstads kommun 
och andra aktörer kan vid behov, genom 
kandidatarbetets rubriksindelning, söka och 
finna tematisk information om väse.

andra problem och möjligheter, vilka har 
framkommit i arbetet, kräver större ingrepp 
och åtgärder för att kunna förändras 
eller framhävas. dessa tas upp under 
ställningstagande och behandlas sedan i 
förslagen för orten.

för att karlstads kommun ska kunna uppnå 
visionen ”livskvalitet karlstad 100 000” och 
att en levande landsbygd ska kunna vidhållas 
är det angeläget att orter såsom väse finns 
med i planeringen. väses läge mellan karlstad, 
kristinehamn och filipstad samt tillgång till 
e18, vänern och andra sjöar och vattendrag 
bör framhävas och utnyttjas för tillskapandet 
av en attraktiv ort och kommun.

väse är en landsbygdsort präglad av jordbruk 
och djurhållning med många äldre miljöer 
och byggnader vilka är kulturhistoriska och 
karaktärsfulla. Järnvägen har haft en viktig 
roll för tätortens utformning som ett typiskt 
stationssamhälle där också sjöarna vänern och 
panken har varit viktiga för ortens historiska 
utveckling. dessa aspekter utmärker väse och 
bör framhävas på orten för att göra orten mer 
konkurrenskraftig. 

äldre flygfoto över väse stationssamhälle. källa: väse hembygdsförening.
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ställningstaganden

resUltat

med utgångspunkt i de 
planeringsförutsättningar vilka beskrivs på 
sidan 17 samt de rekommendationer, riktlinjer 
och förslag till fortsatt arbete och medborgares 
synpunkter och idéer som framkommit har 
ett antal ställningstaganden gjorts för väse. 
dessa ställningstaganden anses av författaren 
kunna öka väses konkurrenskraft gentemot 
andra orter i omgivningen bland annat 
genom att förstärka det som utmärker orten. 
ställningstagandena har legat till grund för de 
förslag som har arbetats fram för väse.

den första åtgärden att prioritera i väse är 
den framtida bebyggelseutvecklingen. i 
väse finns det möjlighet att ta tillvara på 
samt uppfylla kvaliteter såsom boende med 
vattennära lägen och hästboende. dessa 
kvaliteter finns det en efterfrågan på, men det 
råder brist på dem i karlstads stad. detta ser 
författaren som möjligheter vilka kan stärka 
väses konkurrenskraft samt ge upphov till ett 
större befolkningsunderlag, samtidigt som det 
som utmärker orten skulle kunna förstärkas. 
ökat befolkningsunderlag kan i sig möjligöra 
att andra åtgärder såsom till exempel bättre 
vägstandard kan genomföras för ortens vägar. 
därför är det väsentligt att områden lämpliga 
för ny bebyggelse identifieras.

för att framhäva att väse utmärks som en 
landsbygdsort som präglats och präglas av 
jordbruk och djurhållning bör dessa näringar 
även i framtiden känneteckna orten. en 
trend såsom hästboende kan vara ett sätt att 
ytterligare förstärka detta.

sjöarna vänern och panken har varit 
betydelsefulla för ortens historiska utveckling 
och utmärker väse. för att framhäva detta 
bör dessa i framtiden nyttjas än mer och 
accentueras i ortsmiljön. Badplats, båthamnar 
och trenden boende med vattennära lägen 
kan vara sätt att ytterligare förstärka detta.

för att framhäva järnvägens viktiga roll 
för tätortens utformning, som ett typiskt 
stationssamhälle, bör ny bebyggelse främst 
lokaliseras till tätorten. vid lokalisering av 
ny bebyggelse i tätorten kan tillgång till 
goda kommunikationer uppnås samt att 
ortens centrum kan stärkas. Utformning 
av väses tätort som ortens centrum för 
kommunikationer kan vara ett sätt att 
ytterligare förnya och återkoppla tätortens 
utformning till det tidigare stationssamhället.



77

ortsanalys av väse

resUltat

den andra åtgärden att prioritera i väse är 
ortens centrum. då väses centrum finns 
till följd av järnvägens intåg, är en viktig 
mötesplats och ett lokalt landmärke på 
orten med potential att bli en attraktiv 
plats bör centrum i framtiden förbättras 
vad det gäller utformning och innehåll. 
då analysernas resultat påvisar att ortens 
centrum bör omgestaltas för att bättre 
framhäva dess betydelse på orten, bör förslag 
till väses centrum utarbetas mer detaljerat. 
Omgestaltning av väses centrum kan vara 
ett sätt att ytterligare förtydliga tätortens 
betydelse som ett tidigare stationssamhälle 
samt skapa en mer attraktiv mötesplats, 
vilket skulle kunna öka väses konkurrenskraft 
gentemot andra orter.

den tredje åtgärden att prioritera i väse är 
ortens entré, då det första intrycket av en ort 
betyder mycket. för att locka personer till en 
ort måste ortens kvaliteter lyftas fram och 
marknadsföras. väse har många kvaliteter 
såsom variationsrikt landskap, tillgång till 
många sjöar och tydliga landmärken under 
dygnets ljusa timmar. Om dessa framhävdes 
skulle väses kvaliteter och styrkor annonseras 
och lyftas fram för både besökare och boende 
på orten.

den fjärde åtgärden att prioritera i väse är 
de möjligheter som finns för väses framtida 
utveckling. då väse har ett strategiskt läge 
mellan karlstad, kristinehamn och filipstad gör 
detta det möjligt för att personer och familjer 
kan bosätta sig naturskönt och samtidigt 
ha goda pendlingsmöjligheter. i väse finns 
det möjlighet att uppfylla kvaliteter såsom 
attraktiva bostäder för livets alla skeende, 
goda kommunikationer, att det som utmärker 
orten framhävs, att väse kan bli en ort med 
plats för möten, vila och aktivitet samt att 
väse kan utvecklas mot en hållbar utveckling. 
dessutom kan kvaliteter såsom plats för bad- 
och båtliv uppfyllas. dessa kvaliteter finns det 
en efterfrågan på, men det råder brist på dem 
i karlstads stad. genom att förstärka det som 
utmärker orten kan väses konkurrenskraft 
stärkas. detta ser författaren som möjligheter 
vilka samtidigt skulle kunna ge upphov till ett 
större befolkningsunderlag.
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förslag

framtida BeByggelseUtveckling
i väse finns det möjlighet att ta tillvara på 
samt uppfylla kvaliteter såsom boende med 
vattennära lägen och hästboende. dessa 
kvaliteter finns det en efterfrågan på, men det 
råder brist på dem i karlstads stad. detta ser 
författaren som möjligheter vilka kan stärka 
väses konkurrenskraft samt ge upphov till ett 
större befolkningsunderlag, samtidigt som det 
som utmärker orten skulle kunna förstärkas. 
för att kunna tillgodose efterfrågan på nya 
tomter för bostäder, handel, service eller 
annan verksamhet har markområden för detta 
identifierats i väse.

Bostäder
det är viktigt att det i väse finns bostäder för 
livets alla skeenden. så väl äldre som yngre 
bör kunna finna ett lämpligt boende på orten. 
ny bostadsbebyggelse bör i första hand 
lokaliseras till tätorten för att stärka ortens 
centrum samt ha närhet till handel, service och 
goda kommunikationer. 

det finns i väse tätort centralt belägna 
lucktomter som i dagsläget inte är bebyggda. 
dessa lämpar sig bra för friliggande villor eller 
flerbostadshus. för ytterligare utbyggnad av 
bostadsbebyggelse i tätorten bör mark främst 
tas i anspråk söder om guståsgatan och öster 
om gamla skolan, se karta på nästa sida.

Utanför tätorten lämpar det sig bra för 
friliggande villor samt gårdsmiljöer med 
möjlighet till jordbruk och/eller djurhållning. 
en trend som finns är så kallade hästboenden 
där bostadsbebyggelse byggs i enklaver kring 
stall, hagar med mera, se karta på sidan 80. 

detta skulle kunna vara en möjlighet att 
utveckla i väse som även skulle kunna ge 
upphov till samarbete mellan hästägare 
och privatpersoner, där ridning och träning 
med hästar skulle kunna utvecklas. en annan 
trend är boende med vattennära lägen. 
detta är möjligt både runt panken samt längs 
stränderna vid vänern, se karta på sidan 80. 
Bostäder utanför tätorten bör dock främst 
placeras med ett maximalt avstånd på 0,5-2 
kilometer från närmaste busshållplats, för att 
gynna kollektivtrafiken. 

handel, service, industri och annan verksamhet
ny handels-, industri-, verksamhets- samt 
servicebebyggelse bör främst lokaliseras till 
tätorten för att stärka ortens centrum. de 
centralt belägna lucktomterna som i dagsläget 
inte är bebyggda i tätorten är lämpliga 
för handels-, industri-, verksamhets- samt 
servicebebyggelse. för ytterligare utbyggnad 
av verksamheter i tätorten bör mark främst tas 
i anspråk norr om värmlands rasta med goda 
kommunikationer i och med läget invid e18 
och väg 240, se karta på nästa sida.

Utanför tätorten lämpar det sig mindre 
bra för utbyggnad av verksamheter. dessa 
bör främst placeras nära e18 samt väg 240 
med helst ett maximalt avstånd på 0,5-2 
kilometer från närmaste busshållplats. detta 
för att gynna kollektivtrafiken samt ha goda 
kommunikationsmöjligheter.

resUltat
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0 100 500
karta över möjliga förtätningsområden. gult är lämpligt för bostäder. 
Blått är lämpligt för verksamheter och/eller bostäder.
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karta över lämpliga områden för framtida bebyggelseutveckling. Områden för vattennära boende är 
utmarkerat med rött. hästboende är lämpligt utanför tätorten, främst norr om e18. källa: karlstads kommun.

Väse 
tätort

Arnön

Panken
E18

resUltat
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väses centrUm
Utifrån analysernas resultat och de tillhörande 
rekommendationer, riktlinjer och förslag till 
fortsatt arbete samt medborgares synpunkter 
och idéer har ett flertal åtgärder identifierats 
för väses centrum, se karta på sidan 82. genom 
att genomföra dessa åtgärder kan ett mer 
attraktivt och levande centrum skapas.

åtgärder
• tydligt definiera centrum med hjälp av ny 

sammanhållen markbeläggning.
• skapa rum för möten, vila och aktivitet i 

centrum som vänder sig till alla åldrar och 
målgrupper.

• möjliggöra plats för bankomat, café och 
park i centrum.

• Utforma plats för återvinningsstationen i 
centrum.

trävalv skapar en välkomnande portal mellan parken och torgytan.

ett lusthus i parken ger möjlighet för vila, möten samt väderskydd. mängden träd och buskar skapar en lummig park i centrum.

resUltat
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teckenförklaring
1 återvinningsstation omgärdad av staket 
2 väderskyddad cykel- och mopedparkering
3 grusstig
4 fontän
5 lekplats
6 sittmöbel
7 yta för spontana aktiviteter
8 Offentlig konst
9 lusthus
10 schackspel
11 fruktträd och bärbuskar
12 valv
13 plats för bankomat
14 torgyta med tegelfärgad markbeläggning
15 café
16 Uteservering
17 damm med vatteninstallation
18 träbro
19 Boulebanor
20 alléplantering

resUltat

rogivande fontän i parken.

café med vattendammar åstadkommer liv och attraktivitet i centrum.
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inspirationsbild till vatteninstallationerna i vattendammarna vid cafét.

studsplattor i trä för lek i parken.sittmöbler med variantionsmöjligheter.
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Ortens entrÉ
för att skapa en välkomnande och tydlig entré 
till orten bör skyltar sättas upp vid infarterna 
till väse från e18, väg 571 samt från väg 240. 

Broarna över e18 samt passagen över 
storgatan bör betonas med belysning och/
eller utsmyckning.

av- och påfarterna från e18 vid tätorten 
bör annonseras med utsmyckning i form av 
vegetation såsom blommor eller träd och/eller 
konstverk.

Ortens tillgång till ett mångsidigt landskap 
med en mängd utblickar bör framhävas. då 
närheten till sjöar och vattendrag är en av 
väses största kvaliteter bör dessa synliggöras 
bättre. genom muddring av vassområden i 
panken och i vänern kan detta uppnås.

entrén till tätorten kan förstärkas genom en 
alléplantering längs storgatan. denna skulle 
förstärka gatans riktning och betydelse samt 
skapa historisk koppling och ett mer lummigt 
centrumstråk. 

karta över ortens entré. Broarna över e18 är markerade med rött, av- och påfarterna med blått. källa: karlstads kommun.

äldre fotografi över storgatan som förr var ett lummigt centrumstråk. 
källa: väse hembygdsförening.

inspirationsbild för utsmyckning vid av- och påfarterna till e18.

landmärken såsom vindkraftverket och 3g-
masterna syns tydligt på långt avstånd. för att 
skapa ett intressant och annonserat intryck vid 
ankomsten till orten, under nattetid, bör dessa 
belysas.

Väse 
tätort

E18

Panken
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möJligheter för väses framtida 
Utveckling
det är viktigt att utifrån de möjligheter en ort 
har upprätta mål, då de påvisar en önskvärd 
utveckling för orten. när det gäller en orts 
utveckling kan möjligheter och mål agera 
som en gemensam grund som inspirerar och 
motiverar föreningar, företag, investerare 
och individer att agera för att uppnå dem. 
avsaknaden av mål kan leda till att hastiga 
beslut fattas vilka kan motverka en önskvärd 
utveckling av orten. 

Utifrån analysernas resultat och de tillhörande 
rekommendationer, riktlinjer och förslag till 
fortsatt arbete samt medborgares synpunkter 
och idéer har ett flertal möjligheter framtagits 
för väses framtida utveckling. möjligheterna 
för väses framtida utveckling utgår även 
från att visionen ”livskvalitet karlstad 100 
000” kommer att skapa ett ökat tryck på 
bostäder och arbetsplatser på orter med goda 
pendlingsmöjligheter, såsom väse. genom 
att genomföra dessa möjligheter kan väse 
i framtiden expandera, stärkas och bli mer 
attraktivt samt att det som utmärker orten 
kan förstärkas. se sidan 88 för karta över 
möjligheter för väses framtida utveckling.

i framtiden kan väse attrahera nya invånare 
och näringsidkare med anledning av:

Bostäder för livets alla skeenden
• i och med väses samarbete med 

karlstads Universitet finns på orten 
studentlägenheter i natursköna lägen 
vilka attraherar studenter att bo i väse.

• på orten finns ett brett utbud av små och 
stora hyres- och bostadsrättslägenheter 
vilka attraherar yngre att bo kvar på orten 
samt personer och familjer som önskar att 
bo i lägenhet.

• i tätorten finns ett tilltalande 
seniorboende vilket frigör bostäder åt 
andra grupper.

• på orten pågår nya bostadsprojekt såsom 
skanskas och ikeas Boklok.

• väses konkurrenskraft är stark då orten 
kan erbjuda boende med vattennära 
lägen.

goda kommunikationer
• pendlarparkeringen i tätorten är större 

och används flitigt.
• fler bussar och tåg går till och från väse, 

vilket gör orten till en lämplig pendlarort.
• anropsstyrd busstrafik finns att tillgå i 

de områden i väse som inte täcks in av 
linjetrafik med buss eller tåg.

• standarden på vägarna i väse är bra.

de mindre stugorna i centrum.anropsstyrd busstrafik för områden som inte täcks in av linjetrafik. 
källa: värmlandstrafik.

resUltat
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det som utmärker orten framhävs
• kulturhistoriska och karaktärsfulla 

miljöer och byggnader är bevarade 
och underhålls, så att de bibehåller sin 
enhetliga och säregna karaktär.

• nybyggnation i eller vid kulturhistoriska 
och karaktärsfulla miljöer och byggnader 
tar hänsyn till befintlig färg, form och 
material samt den befintliga bebyggelsens 
läge och omgivande landskap.

• panken och vänern framhävs genom 
muddring, ytterligare nyttjande samt 
belysning.

• vid panken, i närheten av 
hembygdsgården, finns badplats med 
gästbåthamn för besökande och turister, 
ca 3,5 km från väse tätort. intill den nya 
mötesplatsen finns glassförsäljning, 
mindre caféverksamhet, uthyrning av 
trampbåtar och fiskebåtar samt försäljning 
av fiskekort i de mindre stugorna vilka 
tidigare var placerade i centrum. till 
hembygdsgården finns anslutande gång- 
och cykelstråk, vilka sträcker sig från 
tätorten och runt panken. för information 
om befintliga kommunikationer se sidan 
46.

• i ett vindstilla läge vid pankens utlopp till 
vänern finns en stor båthamn för ortens 
invånare samt personer i regionen.

• Ortens natursköna omgivning tas tillvara 
och framhävs vilket attraherar personer att 
besöka samt bosätta sig i väse.

en ort med plats för möten, vila och aktivitet
• i närheten av sporthallen finns en 

styrketräningslokal/gym som används 
flitigt.

• väses centrum har utvecklats och har 
rum som vänder sig till alla åldrar och 
målgrupper.

• den gamla tennisbanan och den 
bredvidliggande minigolfbanan används 
flitigt.

• i väse finns en tränings- och tävlingsplats 
för djurintresserade där det frekvent hålls 
träffar och tävlingar.

väse mot en hållbar utveckling
• fler vindkraftverk finns på orten, intill det 

befintliga samt på andra platser som har 
goda vindförhållanden.

• i väse finns möjlighet att köpa 
närproducerade produkter från ortens 
gårdar.

Befintlig båthamn på arnön.

fler vindkraftverk är ett steg i riktningen mot en hållbar utveckling.

resUltat
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karta över möjligheter för väses framtida utveckling. plats för båthamn är utmarkerat med rött. plats för 
badplats och gästbåthamn är utmarkerat med blått. källa: karlstads kommun.

Väse 
tätort

Arnön

Panken
E18

resUltat
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runsten vid gården rör.
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målUppfyllelse

det är viktigt att kritiskt utvärdera arbetet för 
att kunna se om arbetets mål uppfyllts eller 
inte. 

i och med att analyserna belyser 
möjligheter och problem på orten samt ger 
rekommendationer, riktlinjer och förslag till 
fortsatt arbete för hur problemen kan lösas 
samt hur möjligheterna kan tas tillvara anses 
arbetets frågeställningar vara besvarade. 
analyserna påvisar även det som utmärker 
väse och ger rekommendationer, riktlinjer 
och förslag till fortsatt arbete för hur det 
kan förstärkas. även förslagen i arbetet, 
vilka bygger på analysernas resultat samt 
medborgares synpunkter och idéer, kan 
bidraga till att arbetets frågeställningar 
tillgodoses. frågan är om det som författaren 
har tagit upp som utmärkande för väse, är det 
som andra upplever som utmärkande och 
representativt för orten. dessutom kan det 
diskuteras huruvida det som är utmärkande för 
orten kan eller bör användas för att öka väses 
konkurrenskraft.

den geografiska avgränsningen för arbetet 
kan diskuteras huruvida den var för stor eller 
otillräcklig. avgränsningen för ortsanalysen 
anses vara tillfredsställande geografiskt sett 
då den innefattar hela väse församling och det 
som förr, innan kommunsammanslagningen 
med ölme, var väse kommun. då ölme inte 
ingår i den nuvarande kommunindelningen 
har i arbetet inte hänsyn tagits till ölme.

avgränsningen för ortsanalysens innehåll 
behandlar inte frågor rörande hur stort 
befolkningsunderlag som kan tänkas krävas 
för att olika åtgärder eller mängden fastigheter 
som det är möjligt att förtäta med. det kan 
diskuteras huruvida detta är korrekt eller inte, 
men då sådant till stor del beror på politiska 
beslut och prioriteringar har arbetet inte 

behandlat detta. däremot påvisas i arbetet 
lucktomter och områden som kan vara 
lämpliga vid förtätning.

förslagen i arbetet avgränsas till att främst 
beskrivas med text, schematiska kartor samt 
i vissa fall med inspirationsbilder. däremot 
behandlas planförslaget för väses centrum 
mer ingående. även förslagens utformning 
kan diskuteras, men då arbetet är ett 
kandidatarbete med bestämd tidsavgränsning 
för genomförande och redovisning anser 
författaren att arbetets omfattning bör anses 
vara tillfredsställande.

för att inte arbetet skulle färgas, utan 
förutsättningslöst se på möjligheter för orten, 
har inte hänsyn tagits till gällande detaljplaner 
i väse. det kan diskuteras huruvida detta är 
korrekt eller inte, men för att inte låsa sig vid 
gällande detaljplaners bestämmelser har 
arbetet inte tagit hänsyn till dem. däremot 
har det i arbetet tagits hänsyn till gällande 
översiktsplan för karlstads kommun. 

i och med svårigheten att avgöra hur framtida 
klimatförändringar kommer att påverka 
vänerns och närliggandes vattendrags 
vattennivå har denna problematik inte tagits 
upp i arbetet. dock bör risk för översvämning 
vid fortsatt arbete och planläggning i väse 
beaktas och närmare granskas, speciellt med 
tanke på boende med vattennära lägen.

Utvärdering
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intressentanalys

Utvärdering

nedan redovisas de konflikter och 
konsekvenser som analysernas resultat, 
rekommendationer, riktlinjer, förslag till fortsatt 
arbete samt planförslagen bedöms kunna 
medföra samt vem eller vilka som kan tänkas 
gynnas av dem.

vad det gäller planeringsförutsättningarna för 
arbetet är de viktiga aspekter att beakta vid 
beslutsfattande. dimensionerna för hållbar 
utveckling samt horisontella perspektiv bör få 
lika stor del vid beslutsfattande rörande ortens 
framtida utveckling. 

dimensionerna för hållbar utveckling är viktiga 
aspekter för orter, kommuner och länder. 
förhoppningen är att ortsanalysen av väse 
kan leda till att dessa uppfylls än mer då de 
kan gynna alla på orten. dock är det svårt att 
utvärdera dem utifrån ortsanalysen, då stora 
delar av dimensionernas innehåll vilar på att 
alla i samhället tar ett gemensamt ansvar.

horisontella perspektiv såsom omsorg 
och underhåll, trygghet och jämställdhet, 
tillgänglighet samt folkhälsa är viktiga aspekter 
för en ort. förhoppningen är att ortsanalysen 
av väse kan leda till att dessa uppfylls än mer. 
dock är det svårt att utvärdera dem utifrån 
ortsanalysen även om de kan gynna alla på 
orten. 

de lokala intressena påverkas inte av detta 
arbete, utöver naturreservatet på arnön som 
kan komma i konflikt vid anläggande av ny 
bebyggelse med vattennära lägen. dock kan 
odlingslandskapet kring panken, som utgör 
riksintresse för naturvård, komma i konflikt 
vid ett anläggande av badplats, gästbåthamn 
etc. vid hembygdsgården. riksintresset för 
friluftsliv kan gynnas vid anläggandet av 
en båthamn vid pankens utlopp till vänern. 

strandskyddet på 300 meter för vänern kan 
komma att hindra samt komma i konflikt med 
ny bebyggelse med vattennära lägen vid 
vänern. dock är det möjligt att ny bebyggelse 
kan tänkas få dispens från strandskyddet 
och att det därmed ändå går att uppföra ny 
bebyggelse med vattennära lägen vid vänern. 
rådande riksintressen, strandskydd och andra 
lokala intressen bör granskas ytterligare där 
förutsättningarna för väses utveckling bör 
studeras mer noggrant utifrån eventuella 
hinder som dessa planeringsförutsättningar 
kan tänkas generera.

det som utmärker väse är att orten är en 
landsbygdsort präglad av jordbruk och 
djurhållning med många äldre miljöer och 
byggnader vilka är kulturhistoriska och 
karaktärsfulla, järnvägens viktiga roll för 
tätortens utformning som stationssamhälle 
samt ortens historiska utveckling vid vänern 
och panken. dessa anses framhävas och 
stärkas av detta arbete. att framhäva det som 
utmärker väse bör gynna alla på orten och 
ortens konkurrenskraft, även om vissa delar av 
planförslagen möjligen inte riktar sig till alla 
medborgare.

genom att bibehålla, framhäva och förstärka 
väses natursköna omgivning kan ortens 
attraktivitet öka. dock kan problem uppstå 
vid muddring av vass, där fågellivet och bad- 
och båtlivet kan komma i konflikt. det finns 
en risk att fågellivet kan komma att lida skada 
om en ny båthamn etableras vid pankens 
utlopp till vänern samt om en badplats med 
tillhörande gästbåtshamn genomförs vid 
hembygdsgården. dock kan orten som helhet 
vinna på att vattennära lägen tas tillvara och 
utnyttjas.
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Utvärdering

vid plantering av en trädallé längs storgatan i 
tätorten kan tydlig riktning, historisk koppling 
och ett lummigare centrumstråk uppnås. dock 
kan konflikt uppstå, då den största delen av 
marken längs med storgatan är i privat ägo 
och på grund av det kan en alléplantering 
eventuellt bli svår att genomföra. 

vid gallring av skogsbryn och röjning av sly 
som skymmer viktiga utblickar kan djurlivet 
komma till skada. en konflikt kan uppstå 
mellan visuella utblickar och djurlivets 
möjlighet att vistas och ta skydd i skogsbrynen. 
avvägning bör göras mellan dessa två 
aspekter, där utblickar från fall till fall bör 
övervägas i förhållande till eventuella skador 
på djurlivet.

miljöer och byggnader som ger orten 
karaktär samt har kulturhistoriskt värde är 
viktiga att sköta om, framhäva och bevara. ett 
dominerande inslag i väse är mängden äldre 
gårdar och byggnader vilka är monumentala 
för sin tidsepok och till följd tidstypiska och 
viktiga inslag på orten. vid bevarande av 
kulturhistoriska och karaktärsfulla miljöer 
och byggnader uppstår ingen direkt konflikt. 
dock kan det däremot uppstå en konflikt 
vid nybyggnation i eller vid dessa miljöer 
och i närheten av dessa byggnader. konflikt 
kan uppstå vid avvägning mellan hur långt 
anpassningen till befintliga miljöer och 
byggnader ska gå och hur nybyggnation 
ska kunna uttrycka samtida ideal och 
arkitektoniska uttryck. 

markområden identifierade för att kunna 
tillgodose efterfrågan på nya tomter för 
bostäder, handel, service eller annan 
verksamhet kan skapa ett flertal konflikter på 
orten.

förtätning av lucktomter i tätorten bör 
rimligtvis inte komma i konflikt med andra 
intressen, utöver att omkringliggande 
fastigheter går miste om bredvidliggande gräs- 
eller trädområde. 

genom att ny bostadsbebyggelse och 
verksamheter främst bör lokaliseras till 
tätorten kan ortens centrum stärkas samt 
att bebyggelsen kan ha närhet till handel, 
service och goda kommunikationer. dock kan 
bebyggelse i tätorten, utöver lucktomterna, 
komma i konflikt med omkringliggande 
fastigheter i och med att skogsområden kan 
komma att tas i anspråk.

nybebyggelse utanför tätorten kan vara svår 
att få till stånd då den kan komma i konflikt 
med kulturhistoriska och karaktärsfulla 
miljöer och byggnader, pågående jord- och 
skogsbruk samt att det krävs att vatten och 
avlopp kan lösas på ett tillfredsställande sätt 
som inte påverkar miljön negativt. dessutom 
kan nybebyggelse utanför tätorten komma i 
konflikt vid utbyggnad av vindkraftverk, där 
lokalisering samt påverkan från vindkraftverk 
kan bli väsentliga aspekter. 

de viktigaste vägarna i väse, e18, väg 240 
och väg 571, är till skillnad från övriga vägnät 
på orten av god standard. en höjning av 
övriga vägars standard samt utbyggnad av 
ytterligare gång- och cykelvägnät skulle gynna 
förflyttningar i samt till- och från orten. dock 
skulle en höjning av vägarnas standard samt 
en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet vara 
kostsamt samt till viss del svårmotiverat på 
grund av lågt befolkningsunderlag.

en ökning av antalet tåg och bussar till 
och från väse kan till viss del även det 
vara svårmotiverat på grund av lågt 
befolkningsunderlag. dock kan det i framtiden 
ses som en intressant möjlighet att utveckla för 
väse, där goda pendlingsmöjligheter kan spela 
en viktig roll för ortens utveckling.
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vad det gäller väses utrustning har den, att 
bedöma från dess skick och utformning, inte 
fått någon uppmärksamhet eller engagemang 
under en längre tid. Utbyte och ersättning av 
belysning, införskaffande av offentlig konst 
och ny markbeläggning samt inköp av enhetlig 
möblering kan vara resurskrävande men bör 
ses som en långsiktig investering för väse och 
karlstads kommun. 

det samma gäller för väderskyddade cykel- 
och mopedparkeringsplatser samt utformning 
av parkeringsplatser. väse tätort skulle gynnas 
om engagemang läggs på ortens utrustning.
Utvecklande av stråk kan behöva ta ytterligare 
markområden i besittning och kan därmed 
komma i konflikt med andra intressen. 
dock bör utvecklande av stråk, speciellt för 
oskyddade trafikanter, ses som en investering 
för folkhälsan och därmed som en viktig aspekt 
för ortens och kommunens utveckling.

Upprustning av passagen över järnvägen 
samt under e18 skulle med relativt små medel 
kunna genomföras och resultera i kvaliteter 
såsom ökad trygghet och attraktivitet.
 
att se över utformningen av befintliga 
mötesplatser samt skapa nya, kan gynna 
orten och leda till att fler personer vistas i det 
offentliga rummet. 

Belysning av landmärken, såsom 
vindkraftverket och 3g-master, kan annonsera 
och marknadsföra väse när det är mörkt. 
Belysning av landmärken kan gynna orten 
som helhet, men kan vara ett störande inslag 
för närboende invånare. dessutom kan detta 
vara kostsamt och eventuellt inte den mest 
väsentliga aspekten att i första hand förbättra i 
väse.

Utveckling av attraktiva platser och platser 
med potential kan komma i konflikt med andra 
markanspråk runt panken, kring vänern, på 
arnön samt i centrum. dock kan investeringar 
som kan leda till att väse blir mer attraktivt vara 
lönsamma och gynna hela ortens utveckling 
samt attraktionskraft.

Baksidor kan bli bättre genom ökad omsorg 
såsom val av belysning, färgsättning, att 
möjliggöra tydliga siktlinjer och att koppla 
samman baksidorna till stråkens struktur. det 
krävs relativt små insatser, vilka kan gynna 
orten som helhet, för att baksidorna ska kunna 
bli mer tilltalande.

för att minimera upplevelsen av otrygghet 
på otrygga platser, kan kommunen men även 
privata fastighetsägare behöva investera 
resurser, tid och omsorg. vinsten av att en 
tryggare ort kan skapas bör väga tyngre än 
investeringskostnader, då det gynnar orten 
som helhet.

för att karlstads kommun ska kunna uppnå 
visionen ”livskvalitet karlstad 100 000” och 
att en levande landsbygd ska kunna vidhållas 
är det angeläget att orter såsom väse finns 
med i planeringen. väses läge mellan karlstad, 
kristinehamn och filipstad, läge invid e18 och 
vänern samt tillgången till andra sjöar och 
vattendrag bör ses som möjligheter för att 
kunna öka attraktiviteten som ort, vilket kan 
gynna väse och karlstads kommun.

det är viktigt att ha planeringsberedskap för 
efterfrågan på nya tomter för bostäder, handel, 
service eller annan verksamhet i väse. i och 
med att ny bebyggelse föreslås att främst 
lokaliseras till tätorten, kan ortens centrum 
stärkas samt att ny bebyggelse får närhet till 
handel, service och goda kommunikationer. 
detta gynnar tätorten och befintlig handel, 
service, kollektiva kommunikationer samt 
en hållbar utveckling. dessutom gynnas 
nyetableringar av handel, service och annan 
verksamhet av att lokaliseras i tätorten med 
goda kommunikationsmöjligheter i och med 
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närheten till e18 och väg 240. 

dock är det inte möjligt att i tätorten 
tillfredsställa bostadstrender såsom 
hästboende eller boende med vattennära 
lägen, vilka möjligen i första hand kan 
vara en intressant och viktig inriktning 
för väses utveckling. dessa kan däremot 
realiseras utanför tätorten och fungera som 
attraktionskrafter för att locka nya invånare till 
orten.

det råder en viss konflikt mellan om ny 
bebyggelse bör uppföras i väse tätort eller 
utanför tätorten med vattennära lägen eller 
möjlighet till hästboende. som tidigare 
nämnts kan ny bebyggelse i väse tätort 
ha närhet till handel, service och goda 
kommunikationer, vilket i dagsläget inte är 
möjligt för ny bebyggelse med exempelvis 
vattennära lägen på arnön. möjligen är det 
en mer hållbar utveckling att främst förtäta 
med ny bebyggelse i tätorten. dock är 
bostadstrenderna med vattennära lägen samt 
hästboende något som antagligen skulle 
kunna vara en stark del i väses konkurrenskraft 
gentemot andra orter. denna konflikt är något 
som bör granskas noggrannare vid fortsatt 
arbete och planering i väse, där ställning bör 
tas till vad som kan vara en lämplig utveckling 
för orten.

dessutom bör möjligheten till boende med 
vattennära lägen granskas ytterligare där 
förutsättningarna för detta bör studeras 
med noggrant. detta speciellt med tanke 
på rådande riksintressen, strandskydd samt 
översvämningsrisk.

genom att genomföra föreslagna åtgärder 
för väses centrum kan ett mer attraktivt och 
levande centrum skapas med möjlighet till 
ett tydligt centrum med rum för möten, vila 
och aktivitet samt plats för bankomat, café, 
park och återvinningsstation. dock innebär 
planförslaget för väses centrum att tre tomter, 
utöver den tomt som livsmedelsbutiken är 
etablerad på, behöver tas i anspråk. 

av de tre tomterna är tomten i väst i dagsläget 
igenvuxen av träd och annan vegetation, 
medan de två tomterna i nordöst innefattar två 
mindre stugor, trädplantering samt sittmöbler. 
då det som finns på de två tomterna i nordöst 
är relativt nytt samt att arbete under en längre 
tid har lagts ner på att förbättra den delen 
av centrum, kan konflikt uppstå. dock kan 
trädplanteringarna i stort bibehållas. 

dessutom kan de mindre stugorna och 
sittmöblerna komma till användning i det 
förslag vilket berör de möjligheter som finns 
för väses framtida utveckling. 

förslagen till förbättring av ortens entré 
medför inga större kostnader och bör ses som 
investeringar som kan gynna hela orten. dock 
är det möjligt att inte alla av de föreslagna 
förbättringarna nödvändigtvis behöver 
genomföras för att ortens entré ska kunna vara 
mer välkomnande, tydlig och framhäva ortens 
kvaliteter. 

det är viktigt att utifrån ortens möjligheter 
ha mål, då de påvisar önskvärd utveckling 
för orten och kan agera som en gemensam 
grund som inspirerar och motiverar föreningar, 
företag, investerare och individer att verka 
för att uppnå dem. avsaknaden av sådana 
kan leda till att hastiga beslut fattas vilka kan 
motverka en önskvärd utveckling av orten. 

möjligheterna för väses framtida utveckling 
kan leda till att orten i framtiden expanderar, 
stärks och blir mer attraktiv vilket bör gynna 
hela orten.
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Oavsett ort är det viktigt att det finns bostäder 
för livets alla skeenden, så att personer 
kan bo kvar på orten. Om det i väse fanns 
studentbostäder, ett bredare utbud av hyres- 
och bostadsrätter, seniorboende i tätorten, 
bostadsprojekt av intressant karaktär samt 
bostäder med vattennära lägen skulle orten 
kunna uppnå ett större invånarantal. dessutom 
skulle det ge ett större underlag för handel och 
service samt olika former av investeringar på 
orten.

en förutsättning för en orts möjlighet till 
utveckling kan till viss del vara beroende 
av kommunikationer till och från orten. Om 
väse hade goda kommunikationer med fler 
bussar och tåg till och från orten, anropsstyrd 
busstrafik att tillgå i de områden som ej skulle 
täckas av linjetrafik, att ortens vägar hade 
bra standard samt att det fanns ytterligare 
en pendlarparkering skulle orten kunna 
bli en lämplig bostadsort för bland annat 
pendlare. dessutom skulle ökat nyttjande av 
kollektiva kommunikationer bidraga till en 
mer hållbar utveckling. dock är det kostsamt 
med utökad buss- och tågtrafik samt höjning 
av vägstandard, vilket är en avvägning som 
i slutändan beslutas av kollektivtrafiken och 
väghållare.

alla orter bär på en historia i form av det som 
utmärker orten, vilket är viktigt att framhäva 
för att platsen och orten ska upplevas som 
speciell. Om kulturhistoriska och karaktärsfulla 
miljöer och byggnader bevaras och underhålls, 
nybyggnation tar hänsyn till dessa samt att 
ortens natursköna läge med panken och 
vänern framhävs och ytterligare nyttjas skulle 
det som utmärker orten kunna förstärkas. 
detta skulle gynna hela orten, men kanske 
främst bad- och båtintresserade.

det är väsentligt att en ort har platser 
för möten, vila och aktivitet. Om en 
styrketräningslokal/gym lokaliserades i 
närheten av sporthallen, väses centrum 
utvecklades liknande förslaget, den gamla 
tennisbanan nyttjades och en minigolfbana 

anlades intill samt att en tränings- och 
tävlingsplats för djurintresserade anordnades 
skulle folkhälsan och föreningslivet gynnas på 
orten. dock krävs att ny mark tas i anspråk till 
samtliga delar, vilka kan komma i konflikt med 
andra intressen såsom ny bostadsbebyggelse 
eller privata fastighetsägares intentioner.
i och med rådande klimatförändringar och 
andra miljöproblem ställs krav på alla i 
samhället för att en hållbar utveckling ska 
kunna uppnås. Om fler vindkraftverk byggdes 
på orten samt att gårdar på orten sålde 
närproducerade produkter skulle en hållbar 
utveckling gynnas. dock kan vindkraftverk 
komma i konflikt med andra intressen, se 
avsnittet om bebyggelse.

i arbetet med ortsanalysen har samtal 
genomförts med medborgare på orten och 
medborgare har via e-post kunnat lämna in 
synpunkter och idéer. det är svårt att avgöra 
hur medborgare i väse kan tänkas reagera på 
detta arbete och följderna av om dess förslag 
skulle realiseras. dock har väses medborgare 
upplevts som positivt inställda under arbetets 
gång till ortsanalysens genomförande. 
förhoppningen är att ortsanalysen kan skapa 
vidare dialog och diskussion om orten och dess 
utveckling. dock finns en risk att ortsanalysen 
endast blir ett dokument i kommunens 
bokhylla och att därmed medborgare i väse 
kan komma att känna sig vilseledda av arbetet.

viktigt att poängtera är emellertid att väses 
strategiska läge mellan karlstad, kristinehamn 
och filipstad samt tillgång till e18, panken och 
vänern är intressant att utveckla och utnyttja. 
dock är det svårt att avgöra hur orten kommer 
att utvecklas, då den i dagsläget ligger i 
kommunens periferi samt från kommunens 
sida inte satsas på.
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befintliga busshållsplatser samt fotografi på anropsstyrd buss kommer från värmlandstrafik. äldre 
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om ej annat anges, tagna och skapade av författaren.

kartor och fotografier är publicerade med tillstånd från respektive rättighetsinnehavare.
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