
RESA - GATA - STAD

En förbättrad befintlig passage vid Karlstad 
C, samt en bro mellan Västra Torggatan 

och Stadsträdgården utgör de viktigaste nya 
stråken i staden. I ett senare skede är en 

ytterligare koppling mellan en ny exploatering 
vid Pihlgatan och Wennbergsparken relevant.

IMORGON - NYA KOPPLINGAR

Det ca. 100 m breda och ca. 850 m långa 
järnvägsområdet är idag en fysisk, så väl 

som mental, barriär mellan Tingvallastaden 
i norr och Viken i söder. De tre befintliga 

kopplingarna befinner sig på stort avstånd 
från varandra.

IDAG - BARRIÄR
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Den nya exploateringen vid järnvägsområdet, 
tillsammans med kopplingarna över det 
samma, ger möjlighet för täta och väl 

fungerande stadsrum längs både Hamngatan 
och Trädgårdsgatan. Avståndet mellan 

Tingvallastaden och Viken som tidigare var ca. 
100 m bred är nu ca. 40 m.

IMORGON - NY EXPLOATERING

KARLSTADS STATIONSOMRÅDE

En hållbar och livskraftig utveckling 
av området kring Karlstad C kan bara 
uppnås genom att ta vara på befintliga 
strukturer och stärka dessa. Att ta vara 
på rum kopplade till resan, för att stärka 
gatans rum och i nästa steg staden, 
utgör nyckeln till visionen om Karlstads 
stationsområde.

Stationsbyggnaden, som är en stark 
symbol och tydlig identitet för resande 
i Karlstad, har potential att vara det 
även i framtiden. Genom att befästa 
stationsbyggnaden som navet i 
ett framtida Resecentrum uppnås 
visionen om ett tydligt, karaktärsfullt 
stationsområde.

Området kring Centralstationen och längs 
Hamngatan utvecklas till en levande 
och välkomnande stadsfront och blir 
en centralpunkt i Karlstad. Genom att 
integrera stationsområdet som en del 
av gatan och den omgivande staden 
bildar Centralstationen och Resecentrum 
pusselbitar som tillsammans kopplar 
samman Karlstad från norr till söder, 
från Klarälvens strandpromenad till 
Vänerns vatten. Stationsbyggnaden 
med Resecentrum blir därmed del av 
ett större sammanhang, vilket skapar 
förutsättningar för en trygg och öppen 
miljö att vistas i.

Att skapa något modernt, nytänkande och 
oväntat är att noga se till vad man har 
idag och hur det kan rustas för framtida 
förändring. Stationsområdet måste 
utvecklas på ett sådant sätt att det kan 
förändras och möta det som i varje tid 
är just modernt och nytänkande. Därför 
samlar sig förslaget kring stationshuset, 
som kompletteras med nya element 
utifrån aktuella behov. På det sättet 
uppnås en enkelhet som kontinuerligt 
över tid gynnar och förstärker Karlstads 
stadsstruktur.

ANALYS - BARRIÄR BLIR BRYGGA

Historiskt sett har både Klarälven och 
järnvägen utgjort stora barriärer i Karlstad, 
samtidigt som de också har varit en stor 
tillgång för staden som länk till omvärlden.

Det finns idag betydligt fler kopplingar 
över Klarälven inom centrala Karlstad än 
kopplingar över och under järnvägen.

För att norr skall kunna möta söder och 
växa samman till en sammanhållen stad 
behöver kopplingarna över järnvägen 
bli betydligt fler. Utvecklingen av 
stationsområdet är därför en viktig del 
i målet om att brygga över och läka 
samman Karlstad till en helhet.

Strukturellt skiljer sig de båda sidorna 
om järnvägen åt, där den norra har en 
homogen och i stora delar sammanhållen 
stadsfront, medan den södra är mer 
uppbruten med större parker som öppnar 
upp bebyggelsen.

Genom att binda samman viktiga stråk 
knyts staden ihop och de mentala 
avstånden minskar. Grönområden och 
vatten blir mer tillgängligt och stadens 
olika målpunkter och landmärken blir 
naturligt integrerade i stadsväven. 
En kontinuerlig rörelse som länkar 
samman Klarälven i norr och söder, 
Wennbergsparken med Stadsträdgården 
och vidare med ny koppling över 
spårområdet till Stora Torget. Detta 
är viktiga förutsättningar inte bara för 
innerstaden och stationsområdet utan 
också för utvecklingen och utbyggnaden 
av Karlstad som helhet.

Hamngatan blir en del av Karlstads nya 
resecentrum och resecentrum blir en del av 

Hamngatans stadsrum.

Stationshuset är och förblir den tydligaste 
symbolen för resandet. Med rätt innehåll och 

uppkopplat mot stadens viktiga stråk och 
platser, omkringliggande resefunktioner och 

nya verksamhetsytor blir området både öppet, 
välkomnande och tryggt. Genom att skapa 

förutsättningar för en blandning av kommersiellt 
innehåll, offentliga och demokratiska platser och 

integrerade resefunktioner skapas en miljö som är 
attraktiv för både resenärer och övriga människor 

i Karlstad.

Att befolka platsen är nyckeln till ett attraktivt 
stadsrum. Samla och uttnyttja är strategier för nya 

Karlstad resecentrum.

RESA - GATA

Att utgå från de människor som reser 
till och från Karlstad samt de människor 

som lever i Karlstad och befolkar stadens 
gator är grundläggnade för det hållbara 
stationsområdet, den hållbara gatan och 

den hållbara staden.

MÄNNISKOR - KARLSTAD

GATA - STAD

Väl utformade gaturum anpassade till människan 
är en viktig del i visionen om ett sammanlänkat 

och växande Karlstad.

Programmering och utformning av Hamngatan 
är viktiga pusselbitar som tillsammans når målet 

om att Hamngatan ska bli en stadsgata och 
stationsområdet en ny levande del av Karlstad. 

Genom att bryta Hamngatans barriärverkan 
integreras den i stadsväven och blir i stället till en 
länk mellan Tingvallastaden och stationsområdet. 

Att göra gatan till en del av resandet skapar 
ytterligare förutsättningar för att Hamngatan 

verkligen skall bli den stadsgata som Karlstad har 
som mål.

Tingvallastadens golv med natursten och 
hällar utökas och integrerar Hamngatan och 

Resecentrums platser.

STAD - RESA

Karlstads befintliga stationsbyggnad fungerar 
idag som symbol för resandet samt som en tydlig 

karaktärsbyggnad i stadsstrukturen.

Alla delkomponenter som tillsammans bildar 
det nya stationsområdet, skall bidra till 

stadslivet. Bussterminalen blir en stadsgata med 
hållplatser, tunneln under spårområdet blir en 

generös passage med trappa och plats framför 
stationshuset, en byggnad med vänthall vänder 

sig både mot stationen och mot Hamngatan 
och ges ett publikt innehåll, en länk över spåren 

kopplar mot viktiga stråk i staden.

Promenaden från Tingvallastaden till Viken 
delas in i sekvenser med varierande upplevelser. 
Området kring Centralstationen blir därmed en 

attraktiv del av den omgivande staden.
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RESA - GATA - STAD

HÅLLBAR STAD

ÄLSKA DET DU HAR OCH MÖJLIGGÖR 
FÖR ANDRA ATT MEDSKAPA DET DE 
ÖNSKAR
De befintliga byggnadernas historiska 
värde speglar inte alltid dess framtida 
värde. Genom att utnyttja befintliga 
resurser som en testbädd för funktioner 
och tillägg sker ”prototyping” av framtiden. 
Ta vara på lokala verksamheter och 
entreprenörer som kan bidra till hållbar 
utveckling med innovation som ger stöd 
till processen.

STEGVIS UTVECKLING I SAMVERKAN 
Påbörja utvecklingen genom att väcka 
engagemang hos viktiga aktörer från olika 
samhällssektorer och fokusera på det 
första steget, det som är nära i både tid 
och rum. Samtidigt är det viktigt att det 
finns en gemensam vision som skapar 
drivkraft och lockar olika aktörer att bidra 
för att skapa värden. 
Samverkan mellan samhällssektorer 
ger möjlighet till bred samverkan och 
engagemang för en hållbar utveckling där 
varje förnyelse har bred förankring.

TRYGGA OCH TILLGÄNGLIGA 
OFFENTLIGA RUM
Befolkade platser är oftast de tryggaste 
men där finns också många utmaningar 
för de som inte är del av normen. 
Siktlinjer och stråk varierar för människor 
beroende på funktion och ålder, men 
allas trygghet värnas i rum som kan 
delas av alla. Identifiera konflikter och 
gör konsekvensanalyser i varje steg i 
processen. Använd aktiviteter för att 
utforska platsers sociala karaktär och 
möjligheter.

DIALOG OCH DELAKTIGHET
Dialog förs som en integrerad del 
i processen där olika metoder och 
arbetssätt används för olika etapper, 
platser, teman och grupper. Bädda in 
dialog i andra delprocesser och aktiviteter 
– pop up-aktiviteter, cykelverkstad 
etc – och skapa en lärandeprocess 
tillsammans.

INNEHÅLL - RESA (RESERUM) INNEHÅLL - KOMMERSIELLT INNEHÅLL - KONTOR / BOSTÄDER

TILLGÄNGLIGHET / KOMFORT DELAKTIGHET / MEDSKAPANDE LOGISTIK & INNEHÅLL

LOGISTIK
Trafiklösningen, med hållplatslägen förlagda 
utmed rak kantsten längs Hamngatans båda 
sidor, innebär trafikytor som erbjuder flexibilitet 
över tid. Bussangöringen kan göras såväl 
större som mindre genom att lägga till eller 
dra ifrån hållplatslägen. Om det blir aktuellt 
att trafikera med andra busstyper än idag går 
det lätt att justera hållplatslägenas position 
utefter gatan. Till skillnad från en bussterminal, 
som stora delar av dygnet kan stå helt tom, 
gör denna trafiklösning att även det naturliga 
flödet i staden och längs gatan bidrar till 
trygghet och  befolkar reserummen.

I föreslagen trafiklösningen begränsas 
genomfartstrafik på Hamngatan. Befintliga 
p-garage kommer även fortsättningsvis vara 
fullt tillgängliga för biltrafik. Färdtjänst och taxi 
använder Hamngatan öster om stationen, och 
en ny angöringsyta för dessa skapas i direkt 
anslutning till stationsbyggnaden.

Mindre biltrafik på Hamngatan innebär en 
trafiksäkrare gatumiljö, där gående och 
cyklande kan korsa gatan smidigt, samtidigt 
som busstrafikens framkomlighet förbättras 
med mindre störningar och förseningar som 
följd.
Privatbilar föreslås angöra stationen på 
den södra sidan i direkt anslutning till 
plattformar och gångtunnel. Även fjärr- och 
turistbusstrafik ges utrymmen längs en 
förlängning av Trädgårdsgatan i västlig 
riktning.

INNEHÅLL
Resandefunktioner koncentreras till 
stationsomådet, mellan Fredsgatan 
och Västra Torggatan. Bottenvåningar i 
kringliggande ny bebyggelse fylls med 
kommersiella ytor och funktioner kopplat till 
resandet. Kontor och andra verksamheter 
placeras längs Hamngatan men också i 
zoonen närmast spårområdet på den södra 
sidan. Här kan man också tänka sig en 
SciencePark, som en plattform för mötet 
mellan universitet och näringsliv. Bostäder 
förläggs närmast Stadsträdgården samt i 
området kring nuvarande busstation i väst.

LOGISTIK - CYKEL LOGISTIK - BIL LOGISTIK - BUSSENERGI & KLIMAT

ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3
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TRYGGHET
Skapa attraktiva och trygga 
stadsmiljöer i mindre format 
som tar hand om de som 
kommer till fots och cykel.

EKONOMI
Ge befintliga byggnader 
liv genom att öppna och 
vara tillåtande platser för 

”prototyping”.

CYKEL
Cykelparkering sker i första 

hand inom stationsområdet. De 
flesta utomhus under tak samt 
ytterligare i cykelgarage. 1 000 

norr om spåren och 650 i söder.

P-KORTTID
Innan ev.  framtida exploatiring 
i anslutning till Stinshuset. 20 
platser. Resten längs södra 

spårområdet.

BUSS
Angöring längs Hamngatan. 

Flexibel lösning över tid, i antal 
hållplatslägen samt i val av 

framtida bussmodeller.

BIL-PARKERING
P-garage som rymmer 150 
platser plus behov för ny 

exploatering sker i bakkant 
bottenplan av ny exploatering 

vid Trädgårdsgatan.

PRIVAT BIL
Biltrafik längs Hamngatan 

begränsas även om möjligheten 
behålls. Sjöfartsgatan som 

primärt val av rutt för privat bil.

AKTIVITET
Placera hållplatser så att 

dygnsrytmen blir jämn och 
platser som är avskilda 

aktiveras.

TESTBED
Skapa stadslivet i tidigt 

skede genom aktiviteter och 
platsskapande.

MEDSKAPANDE
Uppmuntra och möjliggör 

för människor att forma sin 
egen miljö, och omforma den 
över tid med Stinshuset som 

historisk fond.

TILLGÄNGLIGHET
Balansera mellan olika grupper 
så att fler upplever sig välkomna 

och tillgängligheten är hög.
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SITUATIONSPLAN 1:1000
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RESA - GATA - STAD

STATIONSLÄNKEN

Ur ett stadsmässigt perspektiv är 
Vikentunneln idag en viktig länk mellan 
norra och södra Karlstad. De framtida 
förändringarna kring stationsområdet 
ställer än högre krav på Vikentunneln 
utifrån tre perspektiv. Som nord-sydlig 
länk i staden, som tryggt och väl 
fungerande stråk, som tydlig angöring för 
resenärer samt symbolbärare för det nya 
sammanlänkade Karlstad.

Tunneln breddas från 4 m till 12 
m för att ge utrymme för gång och 
cykel i två riktningar, sittplatser samt 
resefunktioner såsom biljettautomater 
och information. De generösa måtten och 
funktionszonerna bidrar tillsammans till en 
trygg upplevelse med god översikt.

För att ytterligare förstärka upplevelsen av 
tunneln som trygg varieras tunnelrummet. 
Både genom belysningen och den 
varierade rumsligheten. Norra och södra 
tunnelmynningen utgörs av en belyst och 
välkomnande plats. Tre underbelysta tak 
markerar tillsammans start, mitt och slut 
på tunneln och gör på så sätt kopplingen 
lika stark visuellt som den är fysiskt. Det 
veckade undertaket i de upphöjda taken 
sprider ljus och bildar tre lyktor med 
sammanhållen gestaltning. De kan med 
fördel användas som projektionsyta för 
ljus- och konstinstallationer.

TRÄDGÅRDSLÄNKEN

En ny grön parkbro kopplar Karlstad norr 
och söder om bangården. Bron utgör en 
förlängning av Västra Torggatan samt en 
förlängning av Stadsträdgården. Bron är 
ett möte mellan det urbana stråket från 
Stora Torget och de gröna kvaliteterna 
söder om spåren. De är två viktiga 
komponenter i den hållbara stadsväven. 
Trädgårdslänken kan ses som en upphöjd 
parkgata.

Samtidigt är bron ett möte mellan staden 
och resan. Den gena och effektiva 
kopplingen mellan plattformarna samsas 
med den längre sammanlänkade 
stadspromenaden mellan norr och söder. 
Länken kan med denna princip med 
fördel delas in i två etapper. I den andra 
etappen, som kan sammanfalla med 
exploateringen söder om bangården, 
introduceras en ytterligare länk mot 
Löfbergsskrapan och Klarälven i sydöst.

På samma sätt som för passagen vid 
stationslänken är den visuella kopplingen 
lika viktig som den fysiska. Bron är 
placerad direkt väster om förlängningen 
av Västra Torggatan. Dels för att komma 
närmre perrongerna, men också för att 
förstärka den visuella kopplingen över 
spåren. De gröna inslagen vid brons båda 
entrétrappor samt uppe på bron utgör en 
sekvens som ytterligare förstärker den 
visuella kopplingen.
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STATIONSLÄNKEN - SÖDRA ENTRÉN TRÄDGÅRDSLÄNKEN - NORRA ENTRÉN

Stora Torget Stadsträdgårdsparken
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UTSNITT STATIONSOMRÅDET 1:400
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ELEVATION HAMNGATAN 1:400
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STATIONSPLATSEN - VY MOT ÖSTER

SEKTION B-B 1:200

STATIONSPLATSEN - VY MOT VÄSTER

PLAN 1:200PLAN 1:200
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VIKENGATAN

HAMNGATAN & TRÄDGÅRDSLÄNKEN

Den nya Hamngatan blir en stadsgata för 
gående, cyklande och för kollektivtrafik.
Nya byggnader med lokaler i hela 
bottenvåningarna, breda gångstråk, 
cykelbana, busshållplatser och träd 
ger bra förutsättningar för en levande 
och attraktiv stadsgata. Till det 
kommer platsbildningar med grönska, 
sittmöjligheter och generösa ytor för 
uteserveringar i bra väderstreck.

Markbeläggning utformas för de gående 
i första hand, men utan att bli hinder eller 
gupp för bussar eller cyklar. I korsningar 
finns breda gångytor över gatan med 
samma naturstensbeläggning som övriga 
gångytor, och de ligger i samma nivå. 
Höjdskillnader fram till busshållplatsernas 
kantstenar tas upp varsamt genom att 
både kantstenar och gata varieras subtilt i 
höjd på så långa sträckor som möjligt.

Hamngatan kopplar samman det 
nya stationsområdet med de bästa 
handelslägena i Karlstad city. Allt är 
nära. Även på längs norra sidan ges 
nu möjlighet för fastigheterna att kunna 
utvecklas och öppna sig med fler lokaler 
mot Hamngatan.

Trädgårdslänkens norra trappa och hiss 
landar i Hamngatans stadsliv, på andra 
sidan spåren är man i Stadsträdgården, 
och i de södra stadsdelarna.

STATIONSLÄNKEN

Den nya passagen under spåren har två 
viktiga uppgifter. Att knyta ihop stadens 
delar för gående och cyklande och att 
på ett bra sätt föra resande till och från 
tågen.

För att bli en riktigt bra länk i staden ska 
passagen vara så attraktiv att ingen drar 
sig för att gå eller cykla där. Tryggheten 
är avgörande. Den nya Stationslänken 
är rymlig och väl överblickbar, har 
mycket dagsljus och är väl belyst. Att 
dimensionerna är väl tilltagna och att 
alla hörn är rundade eller fasade ger god 
överblick. Materialen är ljusa, hållbara 
och med en fin detaljering, omsorgsfullt 
omhändertagna.

För att fungera väl för resenärer ska 
passagen vara tillgänglig för alla, 
lättöverskådlig, tydlig och ge närhet 
mellan resandets olika delmål. Den 
nya Stationslänken ansluter direkt till 
alla spår, till Stationshusets vänthall, 
butiker och service, samt till hundratals 
cykelparkeringar. Den nya byggnaden 
väster om Stationshuset kopplar direkt till 
passagens nedre plan med en helglasad 
fasad vilket ökar tryggheten i passagen 
ytterligare.

Markbeläggningen i passagen är 
en fortsättning på Hamngatans och 
Stationstorgets plana golvyta med breda 
gångytor i natursten och tydligt markerade 
cykelbanor.


