
 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMTIDENS STAD   Karlstad centrum 

Sammanställning Workshops och webdialog 

 

Del 3. UTVECKLINGSBARA 

PLATSER 



 

FRAMTIDENS STADFRAMTIDENS STADFRAMTIDENS STADFRAMTIDENS STAD    
Framtidens stad – centrala Karlstad 
Redovisningen av Framtidens stad-projektets lokala del i Karlstad innehåller  

4 delrapporter med sammanställningar av inkomna synpunkter: 
 

Del 1. Identitet 

Del 2. Innehåll 

Del 3. Utvecklingsbara platser 

Del 4. Vad saknas? 

Förslagshandling med inriktningsmål för centrala Karlstad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledning:  Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare Tillväxtcentrum, Karlstads kommun 

 Olle Wikberg, samhällsstrateg Tillväxtcentrum, Karlstads kommun  



Vad är framtidens stad? 
Framtidens stad är ett samverkansprojekt, som på ett mer övergripande plan 

syftar till att få fram vilka krav som kan komma att ställas år 2025 på framtidens 

medelstora städer, omvärldstrender, möjligheter till utveckling av handeln mm. 

På ett mer lokalt plan för Karlstad har det förts dialoger kring styrkor, svagheter 

och möjligheter med dagens centrum.   

Den mer övergripande delen av projektet har drivits av WSP tillsammans med 

Fastighetsägare GFR och Svenska stadskärnor, och skett i samverkan med 

kommunerna i Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala. Den lokala delen av 

projektet har drivits av Kommunledningskontoret i Karlstad.    

Hur den lokala processen gått till 
Under våren 2015 genomfördes dels en webdialog med allmänheten, dels 12 

workshops med olika privata och offentliga grupper, som på något sätt påverkar 

eller påverkas av hur Karlstad centrum utvecklas i framtiden.  

Fokus låg på Centrums identitet, innehåll och gestaltning, vad som fungerar bra 

respektive dåligt, och vad som saknas. Inom workshoparna har även en 

diskussion förts vad som kan locka externa besökare och turister till Karlstad 

centrum. Dialog har även förts med regionens planerare samt besökare på 

företagssalongen våren 2016 om förväntningar på Karlstad centrum.  

Kommunledningskontoret har sammanställt samtliga inkomna idéer och 

synpunkter från både workshops och webdialog i olika delrapporter, varav denna 

del redovisar resultatet om utvecklingsbara platser, både från de gruppvisa 

workshopdialogerna samt medborgardialogen på webben. 

Slutavvägningar 
Utifrån samtliga delsammanställningar har kommunledningskontoret dragit 

slutsatser av resultatet och gjort en avvägning inför fortsatt arbete. Därefter har 

det tagits fram ett förslag på strategiska inriktningsmål för centrum, som ska ligga 

till grund för kommande planering i såväl program, detaljplaner och andra 

insatser.  



Sammanfattning utvecklingsbara platser 
Synpunkter som rör utvecklingsbara platser syftar i huvudsak till att peka ut vilka 

områden som är intressanta för utveckling. En slutsats är att de flesta delarna av 

centrum har pekats ut och att det finns ett stort utvecklingsbehov knutet fysiskt 

till centrum. Kartmaterialet kan hjälpa till att visa var de viktigaste delarna ligger.  

Workshopdialogen 

I workshoparbetet har deltagit ungdomar, studenter, näringsidkare för handel, 

besöksnäring, krogar, restauranger, caféer, fastighetsägare i centrum, politiker 

och representanter från de tekniska kommunala förvaltningarna. En av 

uppgifterna var att de tre viktigaste platserna som behöver förnyas skulle pekas 

ut. Kartan intill redovisar samtliga utpekade områden.  

I de olika workshopgrupperna låg ett stort fokus, vad gäller utvecklingsbara 

platser, på olika gator i centrum, framför allt gågatorna, men även 

vattenkontakten och kopplingarna till övriga stadsdelar. Mycket rörde 

Drottninggatan, Västra torggatan, Hamngatan och kopplingen mellan city och 

Haga. Även Resecentrum, Stora torget och Västra centrum pekades ut av flera 

grupper som viktiga platser för förnyelse.  

Medborgardialogen 

Medborgardialogens ena del bestod av en interaktiv centrumkarta där individen 

fick markera favoritplatser, platser som fungerar dåligt för gående eller cyklister, 

otrygga platser samt platser för utveckling.. 

Totalt inkom omkring 430 förslag på utvecklingsbara platser, favoritplatser etc 

med kommentarer. Många av synpunkterna i den kartbaserade webdialogen 

riktar sig mot enskilda problem på platser i staden, som ex City, Stora torget eller 

Hamngatan. Synpunkterna har därför grupperats efter geografiska delområden, 

och kommer att föras vidare inom kommunen som underlag för framtida 

planering och byggnation inom respektive område.  

Flest synpunkter rörde Hamngatan/Resecentrum/Stadsträdgården och 

Drottninggatan. Andra viktiga delar som pekades ut som viktiga att förnya var 

Residensparken/torget samt Stora torget.   
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Resultat medborgardialogen

Sammanställning av inkomna synpunkter från workshopgrupperna till vänster (gult) och 

medborgardialogen till höger (blått).  

Resultaten sammanfaller till vissa delar och önskemål om förnyelse gäller främst bland 

annat Karlstad C/Hamngatan, Stora torget 

Karlstad C  – Hamngatan - Stadsparken 

Drottninggatan - City 

Östra centrum – Inre hamnen 

Stora torget 

Nordstan 

Haga – Kungsgatan - Residensparken 

Älvstråket – Biblioteket - Sandgrund 

Västra centrum 

Gubbholmen 

Operan - Residenset 

Resultat workshopdialogen 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Resultat från gruppworkshops 



 



 

Karlstad C – Hamngatan – Stadsparken 

Järnvägen och Hamngatan med omgivning utgör 
entré till stan men är i dagsläget förfärligt. 
Området är trafikdominerat. Målet måste vara att 
inte få så mycket biltrafik i staden – utan främja ett 
kollektivt resande. Med tåget landar man i 
centrum, men hur ser det egentligen ut när man 
kliver ut från resecentrum? Kollektivtrafikcentrum 
är tråkigt, inte speciellt välkomnande…Ska vara 
”Välkommen hem!” Man ska mötas av värme! 
Järnvägsstationen/Hamngatan utgör en baksida 
och en grå vägg.  

”Det är öken!!! För Duvangallerian gjordes ett 

tappert försök att fixa till den men när en 

betongfasad i Prefab är det första man möter i 

Karlstad – då är vi illa ute…” 

Hamngatan kan bli en livfull gata – kanske t.o.m. 
gångfartsgata. In med gröna strukturer och öppna 
bottenvåningar. Utveckla tågstationen, som just nu 
enbart är en stationskiosk. Jämför med ex 
Jönköpings station, där det finns Burger king, 
Subway etc. Gör stationsområdet öppet och 
blandat och spännande! Även Järnvägsgatan 
upplevs som tråkig. Här krävs försköning!  

Bygg bort barriärerna vid resecentrum!! Man ska 
inte behöva lyfta cykeln för att ta sig emellan 
Soltorget och vidare ned till Stadsparken. Det 
behövs en bro över järnvägen - ej tunnel. Förbättra 
kopplingen söderut så man kommer man åt 
Stadsträdgården. Jämför till exempel med Rio där 
man har en upphöjd järnväg.  

För över livet på Östra och Västra Torggatan till 
Stadsträdgården! Stadsparken behöver bli mer 

social. Parken ska inte bara vara till för att titta på 
växter! Café och gestaltning skulle locka till möten, 
utveckla den till en ”social park” i en del av 
trädgården, med ”lunchhäng”! Stadsparken är inte 
inbjudande idag – lite mörk och har lite möten – 
men den är fin och vacker.  Det har varit 
lunchmusik någon sommar – bra!  

 

City - Drottninggatan  

Titta på hela Drottninggatan!  Den är törr! Inte kul 
att gå där. Gatorna är gråa och sten tråkiga! Såväl 
delen utanför systemet och området bort mot 
kulturskolan i väster som gågatan, Soltorget och 
östra delen mot Södra kyrkogatan pekas ut som 
problematiska och tråkiga. Centrum utgör idag 
bara en kort sträcka på Drottninggatan. Som en 
viktig del av huvudstråket i centrum idag – är det 
för tråkigt, brett, problematiskt, rörig möblering, 
stråken är röriga, och det är en otydlighet vart man 
ska röra sig.  

Förslag som ges är att utveckla Artcross på 
Drottninggatan; arbeta med fasaderna och styra 
upp cykelparkeringen. Det är för lite rörlighet - 
händer inget. Det är viktigt att få till livet på gatan 
utanför galleriorna. 

Sträckan Soltorget – Hamngatan utgör ett A-läge 
för hotell. Området har mängder med besök: 
Teatern tar ca 450 gäster, restaurangen tar ca 150 
gäster när det är fullt  och hotellet ca 150 gäster. 
Oro råder  för  planskild passage till järnvägen. 

Mitti City har en positiv placering ”Mitt i staden”, 
centralt & tillgängligt. Boende på taket bidrar till en 
känsla av liv och P-garaget är ett plus för handeln. 
Kvarteret har snygga men anonyma entréer. 
Uteserveringar kring MittiCity skulle göra 
köpcentret mer intressant. Smått & gotts lokaler 
med servering är en positiv förändring för gallerian, 
som lockar kunder.  

Järnvägsgatan utgör ett bra handelsläge men det 
är trånga trottoarer.  Långa skyltfönster, längs 
gatan bidrar inte till utelivet längs Järnvägsgatan.  

 

 

  



 
Haga – Kungsgatan - Residensparken 
Återskapa den öst-västliga staden! Öka kopplingen 
till Hagatorget och bind ihop stan bättre. Utveckla 
tydliga Hagastråk bl.a från Kungsgatan förbi 
Domkyrkan! Det här kan bli ett stråk utan kedjorna 
– unikt – Karlstads ”söder. Norra Strandgatan, kring 
Domkyrkan – utgör enbart ett bostadsområde med 
gröna plättar idag. Bör bli del i ett offentligt stråk. 
1860-tals boulevard – eller smal gata?   

Förlängningen av Kungsgatan vid Residenstorget 
utgör ett viktigt möte för staden med vattnet. Knyt 
ihop staden från vattnet mot torget och vidare mot 
Haga, och levandegör Kungsgatan! Konflikten med 
trafiken, bussar och pråmen vid residenset behöver 
lösas och utmed Tingvallagatan bör 
Konsumingången utnyttjas – det är en outnyttjad 
plats idag.  

Utveckla även området kring Hagatorget! 
Glasskiosk eller liknande på torget. På sikt behöver 
det göras något åt gatan Mycket genomfartstrafik 
på gott och ont – bra att man syns men inte 
mysigt! Knöligt om man kommer med bil, vore 
lovvärt få undan bilarna. 

Karlstad mysigaste stadsdel, vackert - Hagatorget 
fint, trevliga hus bl.a Centralpalatset, älven, 
Pråmkanalen, förhållandevis lätt med parkering, 
bra blandning av bostäder, restauranger, butiker 
och båtbussarna ger liv. Slussningen är häftig -  
knyt samman området och gör en plats av det! Det 
ligger inte långt från centrum! 

Väldigt off fast ändå nära - fel sida om torget, få 
når Haga - handeln koncentrerad till ett par 
kvarter. Få hittar dit – det är svårigheter med att få 
folk att upptäcka att Haga finns, Barriär vid 
kyrkan/gymnasiet. Nu finns skylt på torget. 

Smal trottoar - Cyklister använder trottoaren som 
cykelbana – smal  – konflikt med kunder och 
skyltning. 

  

Östra centrum – Inre hamnen  

Östra Drottninggatan har lägre hyra vilket gynnar 
mindre och mer unika aktörer. Upplevs ligga långt 
bort från centrum – folk hittar inte dit.  

Bra tillgänglighet, men för lite butiker på östra 
Drottninggatan. Många handikappade personer 
som tycker att det är jobbigt med mycket folk, 
tycker detta läge är positivt, finns bra med 
handikapparkering  

Utveckla området kring Pråmkanalen och 
Slusscaféet, gamla Fängelset och Frödingparken. 
Fängelset bortåt parken utgör en barriär med 
rondeller mm.  

Koppla Inre hamnen och Rosteriet till staden 
genom naturliga flöden. Nedre delen av Östra 
torggatan utgör en transportsträcka, men det bör 
ej ligga på aktörerna att göra en utveckling först. 
Öppna upp området! 

 

 

  



 

Nordstan  

Västra torggatan och Nordstan är tråkig. Västra 
Torggatan splittrar kulturinstitutionerna.  Folklivet 
dör norr om torget, först kommer vårdcentralen i 
Gripenkvarteret och sen hamnar man på 
begravningsbyrån… Många vänder och tror att de 
gått fel… Västra torggatan fram till muséet är ett 
problem. 

Nordstan är ”död”! Bättre tidigare innan Duvan – 
galleria där Sats idag med frisörer, livsmedel mm 
Få liv i gamla Nordstan och få med området i 
tänket! Bygg en lekplats och utveckla Kulturstråket! 
Lerin-museet är en jättebra etablering men det ser 
inte bra ut! Något vi är stolta över men vi vill ändå 
inte…?  

Det finns behov av stadsbiblioteket! Men det 
ligger inte bra om man bara ska in och läsa 
tidningen… Har det tappat besökare? Gör om det 
till studenternas hus!  

Östra torggatan utgör ”the dark side of town”, och 
man måste locka fler hit - då blir det bra. Det är ett 
bra läge vid stråket mot CCC, bibblan och Lerin 
mm– det finns mycket folk att plocka upp. 
Området ”gror”, ombyggnaden av Östra Torggatan 
välbehövlig.  

 

 

 

Stora torget - Domkyrkan  

Domkyrkan är en gräsyta som inte används – går 
det att utveckla sittplatser? En lugn, rekreativ plats 
med stor potential.  

Stora torget är hjärtat i centrum, men det behöver 
utvecklas. Det är stort, kalt och öde. 
Glaspaviljongerna känns trevligare än förut, men 
mer utveckling behövs. Här finns byggnader av en 
ideologisk karaktär.  

Det behövs ett nytt ”aktivt” torg! Utveckla mer 
hängplatser på torget.  

Behövs mer plats på torget för större evenemang 
från Fredstanten till Frimurarlogen. Torget behöver 
flexibla lösningar med öppen scen/permanent lätt 
glas-scen (inte en lastbil…), sittplatser, isbana med 
varm choklad; som i Västerås; caféer, julmarknad 
med riktiga granar. Träden runt torget är för stora. 
 
Turistbyrån borde ligga vid Waynes coffee/ 
Tingshuset. Idag vet man inte var turistbyrån ligger!  
Utgå och bygg staden från torget  

Oväntad sittplats – skulle stärka upp centrum – 
2006 ställde IKEA ut soffor på torget, gör det igen. 
Jämför med New York Times square - en jättestor 
upplyst trappa som informell sittplats. 

”Burarna” på torget borde flyttas.  

 

 

Älvstråket – Biblioteket - Sandgrund 

Utveckla hela vattenstråket - hela vägen runt från 
Almen till Inre hamn.  

Utveckla området bakom biblioteket och 
Sandgrund och jobba på känslan när man kommer 
över Tingvallabron. Bind ihop och öppna upp 
gångstråket bakom biblioteket och ta bort 
parkeringen. Älvsträckan i Haga är fin men oanvänd 
– hela Norra Hagastranden utgör en möjlighet. 

Området kring Tyggårdsviken/Hamntorget/ 
Pinassen/kajen/Löfbergsskrapan är en trevlig 
mötesplats och ligger vattennära i stan. Utveckla.  

Stråk för spontanidrott, som parcour, skate, boule, 
klättring etc.  

 



 

Västra centrum  

Områden som pekas ut är västra delen av 
Drottninggatan, Almenområdet samt Älgen-
kvarteren kring befintlig bussterminal. Hur får vi 
den gammaldags känslan? Centrum växer – slå upp 
gårdarna för de små butikerna! Arbeta mer med 
caféer. Det behövs en målpunkt i de västra delarna 
av centrum! Skate, fika eller boule eller något 
annat! Kopplingen till Hamngatan måste beaktas! 
Almen utgör de äldsta byggnaderna vi har… det är 
viktigt vem som äger området – måste bli 
offentligt!  
 

 

Operan-Residenset (5) 

Jobba med vattenskulpturer i älven mellan 
Sandgrundsudden och kv.Almen.     

Det är grunt vid operan – gör ett trädäck/brygga – 
som vid Inre hamn och Sandgrundsparken. 

Residenstorget utgör en utvecklingspotential – det 
är Karlstads riktiga solsida! Residenstorget skulle 
kunna bli Karlstads Copacabana…., jämför med 
Helsingborg med beach, palmer etc… En grupp 
lyfter att Båten skymmer.  

 

 

Gubbholmen 

Gubbholmen är ”ett wildcard”, en central 
naturupplevelse med sly – gör något av den, behåll 
naturen men på ett annat sätt, bättre belysning 
och tillgängliggör! Möjlighet nära stan.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Resultat från web-/medborgardialogen 

 



  

Kartan redovisar samtliga inkomna svar inom webdialogen. Allmänheten ombads lämna synpunkter på favoritplatser, utvecklingsbara platser, platser som upplevs otrygga samt 

platser som fungerar dåligt för gående och cyklister. Större utpekade områden har preciserats ner i punkter för att öka läsbarheten. Majoriteten av synpunkterna rör förslag till 

utvecklingsbara platser, men många berör även platser som fungerar dåligt  för gående och cyklister. 



 

  

Favoritplatser 
De allra mest favoritbetonade 

platserna är Sandgrundsudden och 

Stadsträdgården, men även Stora 

torget, Residenstorget och Haga 

lockar många.  

Stora torget upplevs som en stor, 

härlig öppen plats och 

Residenstorget lyfts som en mysig 

plats, där också Pråmen utgör en 

positiv del. Många pekar ut 

Sandgrundsudden och trycker på att 

det är en bra plats för promenader, 

aktiviteter som bad, picknick, 

evenemang, kubb etc - rogivande, 

vackert och en central oas som bör 

fortsätta utvecklas. Även 

Slusscaféet vid kanalen lyfts som 

mysigt liksom spridda platser inom 

citykärnan.   



  

Otrygghet 
De platser eller punkter som upplevs 

som otrygga ligger främst samlade 

kring Karlstad C/ Hamngatan,  

Drottninggatan samt alla gång- och 

cykeltunnlar. Antingen rör 

synpunkterna konfliktpunkter för 

oskyddade trafikanter - där 

trafiksituationen upplevs som rörig 

och otrygg, eller planskilda passager. 

Flertalet gångtunnlar i centrum pekas 

ut och upplevs som trånga, skumma 

och otrygga att passera i bl.a kvällstid.  

Även Stora torget pekas ut som 

otryggt att passera, framför allt kvälls- 

och nattetid, då torget upplevs som 

stökigt. Det är samtidigt en punkt som 

vissa tider på dygnet upplevs som 

otrygg pga att det är för lite folk.  



   

Utvecklingsbara platser 

Av de utvecklingsbara platser som 

pekats ut i medborgardialogen 

framträder speciellt Karlstad 

C/Hamngatan, Stora torget, 

Residenstorget, Sandgrundsudden och 

Nordstan samt Västra centrum. 

I City rör många synpunkter området 

kring Drottninggatan från Åhléns och 

mot Almentorget. Området beskrivs 

som rörigt, otryggt, smutsigt och äckligt 

och upprustning efterfrågas. Även på 

Soltorget efterfrågas en omvandling.  

Ytorna kring Residenstorget ses som en 

potential. Många har synpunkter på 

Båten, och vill bevara eller ersätta den. 

Trafik, alkoholism, att det är trångt och 

trist upplevs som problem. Samman-

taget efterfrågas upprustning med ett 

helhetstänk, där vattenkontakten ökas 

genom bryggor, större mötesytor, flytt 

av statyn, samt utveckling i hörnet 

Museigatan-Herrgårdsgatan.  

Stora torget får ris som ros. Många 

efterfrågar mer och bättre torghandel, 

liv och lekfullhet som gör torget till en 

naturlig mötesplats. Torget lever inte 

upp till sin roll som stadens hjärta, och 

saknar omsorg, struktur och informella 

hängplatser. Mer liv och värme önskas. 

Referenser nämns i form av Covent 

garden/ London,  Kungsträdgården/ 

Stockholm och piazzor i Italien.   

 



 

I Östra centrum pekas östra Drottninggatan vid Nya Peking/Ahlmarks ut som 

”ruffig öststatsmiljö”. Förtätning efterfrågas och nya små torgplatser. Någon vill 

flytta gymnasiet till ett campus på Sundsta och göra om Tingvallagymnasiet till 

naturhistoriskt upplevelsemuseum. Tydligare stråk efterfrågas mellan city - Haga.  

Vid Karlstad C/Hamngatan pekas Vikentunneln ut som en otrygg plats. 

Hamngatans trafik och utformning samt järnvägen upplevs som barriärer mot 

Stadsträdgården. Detta är en plats med mycket synpunkter på trafik för bl.a  

gående och cyklister. Bland annat efterfrågas en trottoar längs resecentrum fram 

till Packhusgatan. Det upplevs svårt att hitta från stationen till sjukhuset.  

Vid gamla lasarettet/Pråmkanalen rör de flesta önskemålen förtätning och 

upprustning. GC-bron mot Herrhagen, och gc-stråket under järnvägen upplevs 

som konfliktfylld, osäker, tråkig och anskrämligt ful. Det är ett starkt frekventerat 

stråk mot Herrhagen som skulle behöva bli såväl generösare som trevligare.  

I Norra centrum upplevs Herrgårdsgatan som en död och trist bakgata. Långa 

döda fasader utmed ex bostadskvarteret på gamla Bryggeriet (väster) och i 

kvarteret Gripen bör öppnas upp med smålokaler för bl.a restauranger, 

småbutiker mm.  Herrgårdsgatan föreslås förlängas med en ny älvbro mot Klara.   

På Sandgrundsudden efterfrågas café, grillar, aktivitetsytor för bl.a klättring, 

boule, träning, skate, restauranger - och att parken färdigställs med promenad-

däck och inbjudande mötesplatser. Biblioteket ses som en grå och tråkig byggnad 

som behöver lyftas och med Lerinmuseet öppnas upp med serveringar mot älven.   

I Västra centrum lyfts Almenkvarteren som kvalitet som måste bevaras. Centrum 

föreslås utvecklas och förtätas västerut med bostäder, med butiker och lokaler i 

bottenplan, på både busstationstomten och Drottninggatan. Båtangöring önskas, 

samt utveckling av älvkanterna och parken (referenser ges till Uppsala).   

I Klara vill många att parkerna rustas upp, och att ytorna öster om operan mot 

älven läks samman, och får ett café vid Selmastatyn/Hybelejen. Förtätning önskas 

mot E18 kring Tingvalla IP, samt mot älven vid Länsstyrelsens hus, som upplevs 

som en hemsk byggnad. Många efterfrågar en ny gång- och cykelbro mellan 

Sandgrund/Norra centrum och Klara – antingen i norr mot Brigadmuséet eller 

längre söderut in i höjd med kvarteren vid Malmtorget.  

Stadsträdgården är en av stadens tydliga favoritplatser – vacker, lugn och 

bortglömd oas. Mer marknadsföring och en ökad tillgänglighet efterfrågas för  

 

 
parken och mer satsningar på julstämning, ett café med uteservering etc. Det 

finns en önskan om att göra parken tillgänglig.   

Viken pekas ut som en del av stadens unika vattenläge som bör utnyttjas bättre. 

En trappa längs hela viken med bred front mot vattnet som kan vara en 

mötesplats föreslås. Flera synpunkter rör Wennbergsparken, som föreslås 

utvecklas med bostäder i del av parken och en utveckling av grönytorna.  

Kvarteret Skepparen upplevs som en skamfläck, och utveckling efterfrågas på 

både Skepparen, Konsumområdet, och på Karlstad elnäts fastighet mot vattnet. 

Fler bostäder, butiker och restauranger. Borde varit bebyggt för länge sedan.   

På Kanikenäsbanken saknas gångstråk utmed vattnet på båda sidor, matbutik, 

och att kunna sitta ner utan att behöva äta eller fika. För mycket betong och 

asfalt, många frågar efter mer grönska och en badplats. Området vid järnvägs-

viadukten lyfts som en konfliktpunkt för gående och cyklister, bilköer mm.  

För Tyggårdsviken efterfrågas mer liv, rörelse och centrumkänsla, vilket inte 

upplevs gynnas av punkthusen som byggs. Det efterfrågas tydligt en levande 

stadsdel, med grönska, kontor och en mathall.  

I Herrhagen önskar man ett upprustat promenadstråk längs Strandvägen, som 

idag upplevs som ”sunkig”. Herrhagsparken behöver ett lyft och förtätning 

föreslås kunna ske i norra delen vid Verkstadsgatan.   

Haga är en uppskattad stadsdel av många. Haga upplevs göra att Karlstad känns 

större än det är. I Hagaparken, som är den enda offentliga parken i området, 

önskas upprustning. I övrigt efterfrågas förnyelse, mer liv och rörelse kring 

Hagatorget, förtätning samt satsningar på stråken till och från Haga.   

Gubbholmen är favoritplats för vissa, medan andra lyfter den som otrygg och 

utvecklingsbar. Kan bli en oas för barn, vuxna och ungdomar. Exempelvis 

efterfrågas lekplats, badplats, idrottsplats, café samt möjligheter till grillning på 

en öppnare yta. Flera vill göra ön tillgänglig för andra än bara missbrukare, som i 

dagsläget upplevs som ett hinder för att använda området. Området upplevs inte 

som tryggt att ex motionera i, och slyröjning efterfrågas. 

I Sundsta  ligger fokus kring tjärnet, som pekas ut som en favoritplats tillsammans 

med älvkanten. Förtätning och utveckling av Sundsta torg efterfrågas , liksom mer 

sittplatser, grönska och blommor mot älven, samt ett riktigt utegym med 

referenser till Bulltofta och Oasen i Helsingborg.  



 

Cyklister och gående 
Många problematiska punkter och stråk 

för gående och cyklister rör passagen 

genom centrum på bl.a Drottninggatan, 

Östra torggatan och Järnvägsgatan. 

Trafikmiljön upplevs rörig, med mycket 

bussar, bilar, cyklar och gående vilket lätt 

skapar konflikter. Dagens tanke med att 

”sila” cykelströmmarna genom staden 

tenderar att skapa konflikter på 

gågatorna, där folk flanerar fritt. Gående 

riskerar även konflikter med cyklister som 

cyklar på trottoarerna.  

Synpunkterna tyder på att systemet 

upplevs rörigt och man efterfrågar en 

tydlighet, där alla trafikanter ges utrymme 

nog. Som oskyddad trafikant (gående och 

cyklist) ska man kunna känna sig trygg att 

röra sig i och genom centrum. Detta är en 

planeringsfråga som ställer krav på tydliga 

cykelpassager genom staden, som inte 

ligger i samma läge som flanörsstråken för 

gående. Det ställer även krav på att man 

inte cyklar på trottoarer - där ska man 

kunna gå fritt utan att vara rädd för att bli 

påkörd. Samtidigt måste cyklisterna kunna 

uppleva sig prioriterade, och kunna röra 

sig igenom staden utan att behöva vara 

svänga runt och trixa sig fram mellan 

gående, bussar och bildörrar som öppnas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kartan visar hur delområdena för centrum avgränsats. Totalt finns 19 delområden. Synpunkter 

inom samtliga kategorier - favoritplatser, utvecklingsbara platser etc - har samlats under 

respektive delområde och finns numrerade med tillhörande kommentar. 

Vissa synpunkter markerade hela centrum eller liknande som utvecklingsområde, och har för 

läsbarhetens skull tolkats om till punkter utifrån lämnade kommentarer.  

Vissa synpunkter återkommer med parentes i fler delområden då de överlappar och påverkar flera 

delområden. Förslag på nya gångbroar mellan Sandgrund, Nordstan och Klara redovisas dock 

primärt under avsnittet om Klara.  



 

 

 

.

  



City 

  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Öde kvällstid Drottninggatan 

Soltorget tråkigt – utveckla! 

Förtätning 

Drottninggatan – trista fasader 

Innergårdsfik i Almen 

Utveckling västra centrum 

Almentorget otryggt 

Drottninggatan utanför Åhlens - 
rörigt, alkohol och bussar 

GC-punkter som inte fungerar 
bra: korsningen vid Åhlens, 
Järnvägsgatan, Drottninggatan 

 

Citat: 

”Grå och kal känsla längs 

stadens paradgata!” 

” Vart ska man cykla här utan 

att bli överkörd av bussarna?” 



Favoritplats 
48. Trevliga stråk! 

194. Bra galleria som satsat mycket på bra butiker som t.ex. Macforum, Kicks och 
Apoteket 

291. Soltorget skulle eventuellt få mer separerade platser för gångare och cyklar 
annars är det en härlig plats att mötas på 

 

Plats för utveckling 
31. Ytterst tråkigt "torg" som borde kunna livas upp lite bättre. Varför inte 

en minilekpark i ett av gatuhörnen, någon konstutsmyckning skulle 
heller inte vara fel. 

63. Inte trevligt i slutet av Drottninggatan. Mycket alkoholister. 
Systembolaget bör flyttas. Och husen behöver en upprustning 

76. Trista fasader. Grå och kal känsla längs stadens "paradgata". 

111. Gör om soltorget så det blir mer attraktivt! Blommor? Det är ett fint torg 
men det behövs den där mysfaktorn som inte finns idag! 

240. Karlstad äckligaste gata. Smutsigt och äckligt. 

344. Här borde man kunna förtäta med fler bostäder och kanske ett mysigt 
innergårdscafé. 

366. Soltorget borde kunna fixas till. Är ju inget speciellt med platsen. Varför 
inte en staty/monument med en trappa runt där människor kan sitta. 
Eller en fontän. Platsen behöver ännu mer liv. 

377. Kanske man kunde göra en fasadändring här. Nuvarande byggnad/fasad 
lämpar sig inte i samband med nya almen-torget. Man borde utnyttja 
det bättre. Dessutom vore en påbyggnad av 1-2 våningar på sin plats så 
det matchar kringliggande byggnader. En förtätning i centrum betyder 
oerhört mycket. 

378. Här borde man förtäta. Bygg på med 2 våningar så det får en helhet i 
stadsbilden. 

411. Jag hade så gärna önskat att denna del av kvarteret hade fått en 
påbyggnad som matchar övriga byggnader, så att gågatan kunde kännas 
mer enhetligt. Har all förståelse för att det är gamla byggnader men man 
kan faktiskt, på ett mycket varsamt sätt, bygga till 1-2 våningar. Det hade 
definitivt sett snyggare ut med slutna och jämna kvarter. I synnerhet på 
denna livliga gågata. 

 

Otrygg plats i centrum 
35. Mitt emot MC Donalds i hörnen där finns en liten parkering, där brukar 

vara narkotika eller berusade människor, det känns inte tryggt när man 
går förbi och ännu värre på kvällar. 

46. Drottninggatan utanför Åhléns, systembolaget m.m. tycker jag är rörig 
och känns otrygg i flera aspekter. Skulle vilja ha det mer öppet och 
ljusare samt någon annan lösning vad gäller busshållsplatserna. 

47. Gågatan är mysig och trevlig.. Men sen känns det nästan lite tråkigt när 
man kommer över gatan hit och på kvällarna lite läskigt när man gå här. 

98. Tråkig del av centrumet, inga lockande affärerer, lite otrygg 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
171. Bygg en cykelbana här på Drottninggatan så behöver man inte bli 

överkörd av en buss eller krocka med en fotgängare! 

172. Vart ska man cykla här utan att bli överkörd av bussarna? 

289. Mycket farlig korsning med dålig kontrasmarkering och alltför många 
fordonslag och fotgängare huller om buller 

375. Drottninggatan mellan Macdonalds och Åhlén är för bedrövlig. 
Busshållplatser och runt omkring dem ockuperas av missbrukare. 
Smutsigt och äckligt. Rörigt med alla bussar. Varför måste 
Värmlandstrafiken stanna där? Det borde väl räcka att folk stiger på vid 
busstationen. Cykelbana borde finnas. Det är Karlstads otrevligaste 
stråk! 

199. Anlägg cykelväg längs Järnvägsgatan 

199. Korsningen Drottninggatan/Järnvägsgatan är helt galen för såväl gående, 
cyklister, bilister och bussar. 

211. Sedan 'allas rätt' eller vad det kallas infördes är det livsfarligt att cykla 
genom stan. Folk går ut utan att se sig för. Dessutom cyklar nu folk 
överallt, både där det var ”cykelled” förut samt intill husväggarna där 
folk går ut ur byggnader. Karlstad har tagit ett rejält kliv bakåt. 

 

 

 

 

 



Residenstorget - 
Älvfronten 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Residenset och 
Rådhuskvarteret illa utnyttjat 

Öka tryggheten! 

Bryggor i älven 

Nyttja vattenläget – café, 
servering, sittplatser 

Fortsätt utveckla 
älvpromenaden 

Svår trafiksituation – alla är där 

– gång, cykel, buss, bil 

Citat:  

”Att halva bottenvåningen 

ännu är ett blankettförråd är 

direkt pinsamt…” 



 
Favoritplats 
180. Fint beläget! 

365. Mysigt område i stan 

78. Guldläge för restaurang. Pråmen eller Båten som den nu heter gör sig bra 
där. Om den måste bort, ersätt med största finkänslighet! 

 

Plats för utveckling 
113. Ett populärt ställe men det skulle kunna vara mysigare! 

133. Vi har idag mycket vatten i Karlstad tätort. Det är en fantastisk tillgång 
för rekreation, men samtidigt ett hinder för att transportera folk och 
saker. Idag när vi har ett alltmer ökat behov av gena och bekväma 
resvägar, oavsett transportmedel, så börjar behovet av fler 
rörelsemöjligheter tvärs Karlstads vatten bli tydligt. Det är förvisso 
jättebra att "Södra Ringleden" nu slutligen blir av. Det tillsammans med 
planeringen för en omdragning av Hammaröledens anslutning till E18 
utanför Tormestad, kommer att avlasta centrumtrafiken avsevärt. Dock 
kvarstår ett betydande hinder för trafiken i öst-västlig riktning: 
Klarälven/Västra Älvgrenen i dess sträckning mellan Borgmästarbron och 
Residenstorget. Eftersom trafiken runt och förbi Stora Torget är 
förbehållen yrkestrafiken tvingas alla övriga ta rutten via Hamngatan - 
eller den mycket konstiga turen via torget och förbi Stadshotellet till 
Herrgårdsgatan, för att sedan till slut landa på Östra Torggatan för vidare 
resa österut. västerut finns endast Hamngatan att tillgå. Med en ny bro 
för GC- och lättare motorfordonstrafik mellan Våxnäsgatan och 
Herrgårdsgatan kan Karlstad absolut hårdast belastade gata Hamngatan, 
samt Järnvägsgatan, befrias från mycket onödig trafik. 

149. Gillar att vi har en restaurangbåt som ligger i hamnen, men den är ju så 
ful. Byt ut mot en finare tack! 

158. Kvarteret med Residenset och Rådhuset är fantastiskt illa utnyttjat, med 
tanke på läget och de existerande byggnaderna. Jag önskar att gården 
kunde öppnas upp för allmänheten på ett annat sätt än idag, och att 
rådhuset med annex kunde fyllas med mer publika verksamheter. Att 
halva bottenvåningen ännu är blankettförråd är direkt pinsamt. 

163. Dubbelriktad trafik behövs här! 

164. Ta bort nuvarande enkelriktning vid Solastatyn. Den tvingar många att 
köra långa och onödiga omvägar. 

166. Försök att kamouflera den hemska båten så den syns mindre 

 

195. Bygg en lång brygga längs hela älven och ta bort båten, låt bryggan gå 
ända bort till Sandgrund. 

222. Nu är det väl dags att flytta Båten en bit nedåt längs älven. Den bör få 
vara kvar men som sagt 200 meter längre ner längs kajen 

254. Väldigt trevligt om det inte vore för alla alkoholister som "hänger" där. 
Det gör att jag och min familj undviker att vistas där. 

276. Residensparken är ett populärt område där man kan sitta och njuta i 
godan ro. Dock känns parken lite för rörig. Först och främst MÅSTE båten 
bort!!!! Den förstör stadsbilden. Anlägg parken som den en gång var. Ha 
inte för många stora träd här då dessa kan ha en tendens att skymma 
dom vackra byggnader som ligger här. Se till att det är grönt och fint 
men göm inte fasaderna, öppna upp dom! Placera ut fler sittplatser och 
kanske en brygga där båten i dag ligger. 

297. Denna plats borde skaffa lite mer ljus och behaglighet 

316. Börjar bli på tiden att återinföra stadshotellets sommarterrass. 
Fantastiskt att kunna sitta vid denna anrika del av Karlstad och blicka ut 
mot älven och klara. 

336. Skulle önska att residenstorget var ett enda stort torg värt namnet. Att 
platsen ens kan kalla sig ett torg är märkligt. Området skulle bli mer 
fantastiskt om vi slapp trafiken här. Vilket lyft det hade blivit! 

337. Fyll delar av älven och bygg ut strandkanten och gör residensparken 
större. Det öppnar för fler möjligheter och större mötesplats. Längst till 
vänster finns en trappa ner till eventuell båtbrygga alldeles vid 
almentorget. 

343. Föreslår att man flyttar på Karl IX statyn till en mer lämplig plats där man 
skapar hans eget torg. Stadens grundare borde definitivt hedras genom 
ett torg eller en park. Tycker vi varit mindre bra på att uppmärksamma 
denna man som gav oss stadsprivilegierna 1584. Dessutom kan 
residensparken återfå sin gamla gestaltning med en fontän i mitten. 

362. Varför i hela friden gör man inget åt denna hörntomt? Bygg ihop 
kvarteret så det smälter in fint med stadshotellet och även utmed 
Herrgårdsgatan. Bostäder är att föredra med kanske en restaurang i 
bottenplan. Eller varför inte ett mikrobryggeri? 

368. Bygg bostäder här. Med fina fasader. Det skulle lyfta stadsbilden 
ytterligare här. Museigatan känns så tom när man passerat stadshotellet 
på väg norrut. 

392. Bygg någonting här 



 

422. Hade varit trevligt med ett litet café här. 

75. Denna park skulle kunna vara en vacker oas om båten försvann och lite 
av trafiken på Järnvägsgatan. 

79. Trist död fläck där Torget annars skulle kunna ha en fin levande entré 
mot Klarälven. 

93. Försök att göra det mer attraktivt längs älven, egentligen hela vägen från 
Älvgatan, Museigatan till Sandgrund. Är väldigt fint sommartid och kan 
nog locka turister till centrum om det finns tydligare "vattennära" 
besöksmål och gångstråk. 

96. Lite för trångt framför Statt, borde lyfta fram utrymmet vid älven, skapa 
sitt-/mötesyta 

99. Karlstad besitter ett unikt vattenläge som man helt klart bör utnyttja 
bättre. Under senaste åren tycker jag mig se en positiv utveckling med 
flytande bostäder m.m., men mycket mer kan man göra. Om man beger 
sig väster ut, till Arvika så ser man vilken succé Olssons brygga har blivit. 
Där har man ett bra exempel. 
Min idé är en eller flera bryggor med t.ex. restauranger och butiker. 
Kanske skulle man även bygga fler flytande bostäder? 
Ser fram emot en riktig sommarstad :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
156. Sammanblandningen av biltrafik, svängande bussar och GC-trafik i flera 

riktningar gör brofästet vid Stadt till en rörig och trafikfarlig miljö. 

209. Från Residenstorgethållet när man korsat Älvgatan så övergår 
cykelvägen i en markerad gångbana på trottoaren. Som cyklist ska man 
då ut i bil/bussgatan. Det blir förvirrat i korsningen och cyklister både på 
trottoar och bland bilarna på Järnvägsgatan. 

210. Korsningen/övergången vid residenstorget är den absolut värsta för 
cyklister i morgontrafiken. Övergången är trång för cyklister och 
fotgängare, bilister och cyklister korsar varandra i strid ström. Säkraste 
lösningen är att kliva av cykeln och gå över gatan. 

227. Älvstråket från Stadshotellet upp till Sandgrund borde göras till en 
vacker promenadsträcka 

33. Korsning med kaos. Alla bussar, bilar, cyklister och fotgängare i en enda 
röra. Jag känner mig varken säker som bilist, cyklist eller fotgängare i den 
här korsningen. Korsningen skulle behöva förbättras oerhört ur ett 
trafikantsäkerhetsperspektiv. Dags för trafikljus i denna korsning. 

186. Trottoaren som går längs med kajkanten är extremt svårtillgänglig och 
helt oframkomlig med rullstol. På somrarna står stora bussar i vägkanten 
vilket då tvingar ut alla på gatan både bilar, cyklister och gående. En 
fungerande trottoar med lägre trottoarkanter eller med ramper skulle 
skydda gående mer! 

335. Här borde västra bron ligga. Herrgårdsgatan är ju ändå bara en gata som 
inte tillför något för tillfället så varför inte ha trafiken här istället. Det 
skulle betyda att teaterparken med selma-statyn blir en enhetlig park 
med större möjligheter. Det skulle betyda att residenstorget kan bli ett 
riktigt torg. Trafik passar inte in mellan residenset och dess park. Hela 
området skulle få ett enormt lyft. Placera hellre en GC-bro från 
almentorget över till Bryggaregatan. 

 

 

 

 

 

 

 



Stora torget 

 
 

  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Fult, tråkigt 

Mer torghandel 

Mer sittplatser och aktiviteter 

En mötesplats 

Växtlighet – ej växtlighet 

Statyn ta bort – bevara – gör 
om runtom 

Otryggt speciellt på kvällar, och 
när det är öde 

Bättre tillgänglighet och 
tydlighet hur man ska röra sig 
som gående/cyklist 

 

Citat:  

”Torget borde göras vackrare 

och mer levande!” 



 

Favoritplats 
408.  Centrum - favorit 

49.  Fint med de nya uteserveringarna! 

50. Gillar torget, stort och öppet! 

80. Bevara den fria sikten mellan Tingvallagymnasiet och Rådhuset! 

84. Gör om torget 

399. Stora torget 

 

Plats för utveckling 
23. Jag önskar mig ännu mera torghandel. 

38. Vi har ett stort torg men väldigt tråkigt.. Mycket sten och platt. Skulle 
vara roligare med mer färger och mer former! Kanske nya 
försäljningsställen på torget :) 

40. Torget är tråkigt och livlöst, delvis pga. bussarna. Skulle önska ett torg 
mer som Lillatorg i Malmö. 

69. Jag ser gärna mer av torghandel och t.ex. jonglering på torget 

74. Torget borde göras vackrare och mer levande 

82. Stora Torget lever inte upp till sitt namn! Blomsterarrangemangen som 
redan existerar är fina, men man kan göra mer. Rikta uppmärksamheten 
mot statyn och renovera fontänen (som just nu bara tjänar som bänk vid 
väntan på buss). Ta bort fokus från att det är en busshållplats, eller gör 
det till den bästa busshållplatsen som finns! Det är kul att åka buss! 

86. Mer växtlighet på torget! Tänk lite som Stadsträdgården. Fler sittplatser. 
Nu känns det tomt och tråkigt. Gärna permanent marknad där det går 
att handla frukt och grönt, blommor mm. 

90. I många städer finns en trappa där man kan sitta och äta glass och titta 
på folk. Det kanske kunde passa på Stora torget också? 

94. Mer lekfullhet, skapa intressant/spännande snackis som sätter Karlstad 
på kartan och som blir en träffpunkt. 

104. Stort, fint torg som är på gång. Vore så himla trevligt med riktig 
torghandel, inte som nu, då det känns lite skräpigt bara. Stort plus för 
kommande festivaler o spelningar!!! 

 

109. Sorgebarnet Stora torget. Gör det till en "lekplats" för stora och små. Lek 
med former och färger. Alla som lämnar torget ska gå därifrån "med ett 
leende på läpparna".  Flytta torghandeln till en gågata där folk mer 
naturligt stosar omkring och inte stressar till bussen. 

119. Torget ska bevaras, lite städning av möblering och upprustning behövs 
dock. Statyn ska va kvar 

145. Utveckla torghandeln och torget överlag. Måste gå att använda bättre. 

165. Torget är verkligen INTE vackert 

169. Stora Torget behöver fler sittplatser, bättre belysning på kvällar, något 
större blomarrangemang vore trevligt. 

176. Gör om och INTE grönområde! 

177. Torget är tråkigt. Finns inget som inbjuder. Det ska vara stadens öga 
utifrån. Fixa uteservering, saluhall, grönska 

204. Torget är tråkigt, borde livas upp mer. Tror det skulle bli en trevligare 
stämning istället för att de bara kommer massa springande folk som 
försöker hinna med sin buss 

209. Livligare torghandel, fler typer av försäljning. 

223. Torget måste göras mer trevligt och ta bort den där anskrämliga statyn 
från anno dazumal. 

253. Torget blir inte så trevligt med alla bussar. Jag undviker Stora torget 
eftersom det mer känns som ett busstur än ett stadstorg. 

265. Torget borde byggas om, Kungsträdgården är ett bra exempel. 

268, 269. Bör vara en oas i staden 

290. Rörig plats och väldigt mycket bristande tillgänglighet 

294. Tänk om vårt torg kunde ge samma känsla som Covent garden i London. 
Det skulle vara super! 

310. Ännu mer torghandel! Matmarknaden förra året i maj var helt underbar! 

314. Skulle vilja kombinera torg med grönområde här. Stora torget idag känns 
alldeles för tomt och öppet. Vill se mer grönt och koppla in mer harmoni 
och mysfaktor. Detta ska ju vara en mötesplats men fungerar tyvärr idag 
som en enda stor busshållplats. Stora torget kommer bli en stor 
utmaning men också väldigt intressant. 

 

 



 

342. Torget känns öde och kommenteras också av vänner som kommer till 
Karlstad. Rådhuset är ju pampigt, men statyn behöver ringas in för att få 
en vänligare inramning. 
Staden bjuder på mycket vatten, trevliga restauranger, krogar och 
evenemang. Båtbussarna är ett stort plus. 
Tänk på torg i t.ex. Italien. Piazzor med springbrunnar. Vi har en trevlig 
fontän, men resten av torget behöver livas upp! 
Bara att kommunen har satt bänkar lite oregelbundet vid de nya 
hållplatserna, har gett ett annat flöde. Bra med flexibilitet! Människor 
vill sitta "lite inbäddade", då de vilar sig eller önskar se på folklivet. 
Bra att kommunen, tydligen förändrat torghandlarnas torgtider. 
Torghandel ska pågå, när människor befinner sig ute i sta´n. Vet ej taxan 
för dem, men gör den lockande för att få ett livligt torg! 
Ett stort tack också för alla vackra blommor, som pryder Karlstad! 
Ta en tur runt Karlstad och kolla var det behövs fler cykelparkeringar och 
att de placeras ut, så att det inte blir alltför trångt. 

370. Torget är otroligt opersonligt. Man får en känsla av att det känns stökigt 
och o städat. Det är ingen struktur! Många olika material och till och 
med kullerstenen känns som de behöver mer kärlek. Mer växtlighet! 
Utveckla fontänen. Torget ska vara staden hjärta men så känns det 
verkligen inte i Karlstad. Det är en plats jag tar omvägar så jag slipper 
passera. Om man jämför med ex. Kungsträdgården i Stockholm så skäms 
man som Karlstadbo. 

409. Fastigheterna på Kungsgatan längs stora torget borde få en 
uppfräschning gällande fasaden. Nuvarande fasader ser gamla och slitna 
ut och ger dessvärre en förfulande stadsbild när man vistas på stora 
torget. Kanske kommunen tillsammans med fastighetsägarna kunde titta 
på möjligheten? Skulle kunna bli ett enormt lyft för hela området med 
tanke på torgets nya gestaltning samt färdigställandet av nya 
Kungsgatan. 

421. Mer grönt på stora torget. Lite mer oas-känsla men ändå kunna behålla 
öppenheten. Smäll inte upp en massa stora träd runt omkring. Det blir 
för instängt. Mer öppet och luftigt. Mer balans helt enkelt. Sen ser jag 
mer än gärna en annan och större fontän på torget. Något mer 
spektakulärt än dagens tråkiga. 

423. Jag ser gärna att fredsmonumentet återfår sin gamla gestaltning där 
statyn och ytan runt står mer upphöjt, som i gamla dagar. Smycka gärna 
med vackra blommor och bygg en fin stentrapp. Sittplatser och mycket 
grönt. Det behövs mer färg och liv kring fredsmonumentet. Idag känns 
det alldeles för kallt. Övertygad om att det blir ett lyft för hela torget. 

 

 (354.) Hade varit ett vackert inslag av Tingvallagatan om man lyckades skapa 
ett mer tydligare stråk med trädplanteringar. En allé från residenset ner 
till Frödingparken. Dessutom ser jag gärna att man öppnar upp mer vid 
korsningen Östra Torggatan/Tingvallagatan då stråket skulle bli mer 
tydligt. 

 
Otrygg plats i centrum 
347. Torget behöver få mer liv, som det är nu är det oftast en död och relativt 

osäker plats. Skapa fler platser där människor möts naturligt. 

(246.) Stora torget skulle behöva rustas upp. Har sett en gammal bild och vid 
statyn fanns förr en upphöjning och det såg mycket trevligare ut. 
Dessutom för trygghetet borde det finnas värdar som man kan vända sig 
till på kväller och helger. Jag går absolut inte över torget sen kväll eller 
natt då det är väldigt stökigt många gånger. 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
188. Det ligger två ränder av platta stenar som ska göra det lättare för bland 

annat cyklister att ta sig över troget. Det är väldigt många som går förbi 
och det blir trångt att samsas om de två stenarna, sedan är ramperna 
upp på torget och gågatorna för smala. När man kommer med rullstol 
och möter cyklar önskar man att det vore bredare. 

200. Idag är det otydligt och otryggt för gående och cyklister i centrum. Ett 
viktigt skäl till det är att förutsättningar och villkor skiljer sig åt för olika 
gator/avsnitt i centrum. Det är t ex otydligt vad som är cykelväg eller för 
blandtrafik. Man vet inte var man får cykla eller förväntas bete sig 
gentemot andra. Mer enhetligt och tydlighet krävs. Samma utformning, t 
ex beläggning 

299. Dålig anpassning för cyklister 

241. Bredda övergångsställena till torgets västra del Kungsgatan respekt 
Tingvallagatan även om det finns ett handikappdilemma. 

 

 

 

 

 



Östra centrum 
 

  Attraktiviteten avtar i östra 
delen av Drottninggatan 

Behövs bättre stråk mot 
Herrhagen – Haga 

Förtäta med bostäder 

Nytt torg på 
Tingvallagymnasiet? 

Cykeltillgänglighet Östra 
torggatan 

Bostäder i Ahlmarks p-hus? 

Citat 

”Ruffig öststatskänsla vid 

Drottninggatanas ände vi 

Nya Peking och Ahlmarks p-

hus” 



 
Plats för utveckling 
29. Ruffig öststatskänsla vid Drottningsgatans ände runt Nya Peking och 

Ahlmarkshusets parkeringshus. Den stora skylten på parkeringshuset 
borde tas ner. Alternativt gör något trevligt av den. 

173. Gammalt 

206. Flytta Tingvallagymnasiet till Sundsta och bygg ett gymnasiecampus vid 
Sundsta. I Tingvallagymnasiets lokaler bör ett naturhistoriskt 
upplevelsemuseum byggas.  

261. Vill se ett tydligare stråk på Kungsgatan från torget ner till hagatorget. 

393, 394.Ta bort barriären här, ett tydligare stråk mot Haga, öppna gärna upp för 
biltrafik 

323. Möjlighet för en förtätning på hörntomten. Bygg bostäder och täpp igen 
luckan. Riv byggnaden till höger och bygg även nytt där. Satsa på en 
fasad som smälter bra in med tabernaklet. 

334. Här skulle man kunna skapa nåt litet torg eller nåt. Åtminstone fräscha 
upp platsen. 

349. Kan man inte göra nåt annat med detta fula parkeringshus? Det behövs 
fler bostäder så varför inte titta på möjligheten. 

354. Hade varit ett vackert inslag av Tingvallagatan om man lyckades skapa 
ett mer tydligare stråk med trädplanteringar. En allé från residenset ner 
till Frödingparken. Dessutom ser jag gärna att man öppnar upp mer vid 
korsningen Östra Torggatan/Tingvallagatan då stråket skulle bli mer 
tydligt. 

412. Förtäta och bygg på med en våning här! 

 

 
Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
45. Nu har ni gjort fint på sträckan bortanför torget av Östra Torggatan, 

borde göras något åt denna sträcka också, på båda sidor men framförallt 
av cykelbanan som är smal och som det alltid står bilar parkerade på 
som ska lasta av grejer och dyl. Och området utanför sibylla osv. upplevs 
inte som så trevligt/fräscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gamla lasarettsområdet - Pråmkanalen
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Utveckling 

Trist, dött, Tråkigt och  fult 

Förtäta!  

Naket. Bara parkering idag 

Rusta Frödingparken 

Lyft området vid 
Pråmkanalen,  

Trångt, otryggt och rörigt 
vid befintliga gc-bron 

Starkt stråk för gående och 
cyklister – mycket 
konflikter, trångt och skymd 
sikt 

 

Citat:  

”Perfekt ställe att förtäta 

staden.” 

”Ännu en vacker plats som 

bara är parkering…” 

 



 
Favoritplats 
115. Mysigt vid kanalen! 

307. Tingvallagymnasiet är så vackert. Från Gamla läroverket hela vägen ner 
till Eken och Frödingparken. 

Plats för utveckling 
41. Såå trist när man närmar sig city att se detta "döda" område 

118. Platsen måste få en bättre utformning 

150. Bygg ett snyggt Hus här! Perfekt ställe att förtäta staden. 

190. Detta är nog det tråkigaste och fulaste hörnet i centrala Karlstad 

264. Här vill jag se en byggnad som sticker ut. Jag tycker det behövs nåt vid 
hagaleden som fångar blicken men också att området vid pråmkanalen 
kunde fått ett litet lyft. 

282. Känns som att Frödingsparken glöms bort lite. Visst parken är inte stor 
och inte heller är den överbefolkad. Men sett till stadsbilden så önskar 
jag att denna lilla park rustas upp som den en gång var. Hade varit ett 
vackert inslag med en strukturerad park tillsammans med många vackra 
byggnader runt omkring. I bland räcker det inte med en fin byggnad eller 
en vacker park. Men behöver också skapa en symbios så att allt kommer 
fram tillsammans, byggnader, parken ja hela området tittar fram som en 
helhet. 

284. Förtäta detta område. Känns alldeles för naket. 

367. Här kunde man förtäta med kontor/bostäder. 

391. Här borde finnas möjlighet till utveckling. Ännu en vacker plats som idag 
är parkering. 

283. En lite snyggare och bättre bro borde kommunen ändå kunna fixa. 
Bryggudden byggs ut och inom ett par år så är hela kanalstranden 
utbyggd vilket betyder fler människor som rör sig här. Nuvarande bro 
känns som en provisorisk lösning över dagen bara. 

 
Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
420. Utformningen av gång och cykelmiljön behöver utvecklas. Starkt 

frekventerat stråk från Herrhagen till centrum o Viken, sjukhuset 
Konflikter mellan olika trafikslag, skymd sikt, tvära vinklar, trånga ytor, 
olyckor 

167. Promenaden Löfbergs > Nöjesfabriken/Herrhagen/Haga är väldigt tråkig. 
En yta i Inre Hamn som glöms och endast lämnas åt parkering. 

152. GC-bron över Pråmkanalen invid Nöjesfabriken är underdimensionerad, 
hal (på vintern) och anskrämligt ful. Tillsammans med närliggande gator 
är den en trafikfara. En generös och säker passage för såväl fotgängare 
som cyklister skulle förbinda Herrhagen/Lamberget avsevärt bättre med 
centrala staden. 

212. Svårt för gående och cyklister att ta sig fram. Trångt vid passage över 
bron, många incidenter när man ska samsas om utrymmet. 

300. Korsningen vid Nöjes upplevs mycket osäker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Norra centrum 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Stadsgata som upplevs som en 
bakgata! 

Trist stråk 

Herrgårdsgatan borde få ett 
lyft.  

Bygg på med våningar. 

Riv och bygg nytt och modernt.  

Skapa stråk mellan älven och 
Pråmkanalen.  

Farlig cykelkorsning Västra 
torggatan – Herrgårdsgatan.  

 

 

Citat:  

”Mer butiker och nån 

restaurang, plantera träd och 

få liv i denna bakgata.” 

 



 
Favoritplats 
52. Västra Torggatan, Fint och mysigt! 

 

Plats för utveckling 
26. Det ser så tråkigt ut utanför biblioteket 

65. Stadsgata men känns som en bakgata. Skulle kunna vara en del av ett 
attraktivt centrum. 

108. Det här stråket är bra trist idag och jag tror att det kan hindra människor 
att komma till den attraktiva museiparken och sandgrundsudden. 
Genom att utveckla vägen dit så kommer fler att komma ihåg den fina 
oas som ligger i slutet av vägen. 

157. Östra Torggatan. Ombyggnaden hämmar utveklingen av Karlstad. Som 
kommunen jobbar nu så hindrar vi äldre människor från att besöka city. 
Min 74 åriga mor skulle handla garn för nån vecka sen. Det kostade 1000 
spänn för att hon hade ställt bilen delvis utanför parkeringszonen. Men 
nu hjälper hennes barnbarn henne att beställa garn på internet istället. 
Jag tycker synd om näringsidkarna i centrum som blir motarbetade av 
Karlstads kommun. 

331. Herrgårdsgatan borde verkligen få sig ett lyft. I synnerhet den västra 
delen. Känns så öde på denna del av gatan trots att området ligger precis 
vid stora torget. Öppna upp för fler lokaler och bygg på med ett par 
våningar för ännu fler bostäder så att antalet våningar blir detsamma 
som utmed Östra Torggatan. Mer butiker och nån restaurang, plantera 
träd och få liv i denna "bakgata". 

332. Riv det gamla huset och bygg nåt nytt och mer modernt. Arkitekturen på 
denna del av Östra Torggatan är verkligen inget att hänga i granen. 

333. Alltså en minuts promenad från Stora Torget så hamnar man här och 
vips så tog centrum slut. Önskar mer liv och folk på denna gata. Fler 
butiker och restauranger/caféer som lockar folk åt detta håll istället för 
det andra kring Drottninggatan. Fördela ut centrum på ett bättre sätt. 
Det gynnar också områdena med biblioteket, Värmlands museum, Lerin, 
museiparken, sandgrundsudden m.m. då människor rör sig mer här på 
ett naturligt sätt. 

 

 

 

 

388. Här är Karlstads andra viktiga stråk men småbutiker. Tyvärr känns gatan 
lite om en bakgata, tack vara långa döda ytor i fasaderna. De tre 
punkthusen där gamla bryggeriet fanns byggdes för att kunna omvandla 
bottenvåningarna till offentliga lokaler sas det. Se till att så görs! (för det 
va väl inte ett spel för galleriet?) 

413. Här måste det förtätas bättre och varför bygger man inte på med fler 
våningar på båda sidor? Varför ska det helt plötsligt bara vara tre 
våningar på en central gata när det annars är fem som generellt gäller? 
Gatan behöver annars ett enormt lyft och varför då inte titta om man 
kan bygga på och förtäta. Bostäder behövs! Och få liv i denna bakgata! 
Helt otroligt att en så central gata har en så livlös gestaltning. Varför inte 
ett stråk från älven till pråmkanalen? 

244. En central gata som är väldigt eftersatt. Den borde rustas upp precis som 
Östra Torggatan. 

410. Påbyggnad med 1 våning så kvarteret får en jämn nivå. 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
200. Östra Torggatan i höjd med Spicy Hot. Oerhört svårt för budbilar, 

lastbilar, bussar och andra trafikanter. Trångt som ... 

66. Livsfarlig cykelkorsning mellan centrum och ut mot museet! 

148. Varför finns inga övergångsställen? 

159. Cykelväg 

208. V:a Torggatan, bilfri gata korsar en bilgata och man ska snett över 
korsningen till gång/cykelväg mot museet. Det blir ofta konflikter mellan 
bilar och cyklar. Bästa lösningen vore en lämna företrädes-markering åt 
endera hållet, eller en upphöjd mötes-zon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandgrundsudden 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Bänkar och sittplatser med 
bord 

Café 

Mer aktiviteter – lek, gym, 
skatepark 

Utnyttja vattenläget ännu 
mer 

Fräscha upp biblioteket 

GC: Bro till Klara! Bättre 
trafiklösningar behövs – 
rörigt idag! Tunneln är trång 
och mörk 

 

Citat: 

”En oas för 

kommuninvånarna!” 

”Flera ytor där det är 

naturligt att mötas! 

”Sommarcafé på 

sandgrundsudden” 

 



 
Favoritplats 
401. Sandgrund, Tingvalla 

53. En favoritplats 

57. Fint med planteringar och strövvänligt. Fint tillvarataget att det är 
vattennära 

62. Jättetrevlig plats för picknick, bad, promenader, kubbspel, evenemang - 
ja, det mesta - så centralt! Och så kan man smita in på muséet för att 
köpa glass eller kissa. Sandgrundsudden är absolut en favoritplats! 

68. Fint, rogivande 

97. Udden vid museet samt badplatsen, mycket fint härlig stadsmiljö 

105. Bryggorna vid sandgrundsudden 

136. Sandgrundsudden 

140. Vackert genomtänkt område med stor möjlighet att hitta plats och 
aktivitet man vill göra. Hela Sandgrundsudden är toppen i sitt nuvarande 
skick. Bro över till Klara skulle vara det enda som saknas. 

201. Sandgrundsudden, Museiparken och biblioteket är mitt absoluta 
favoritområde i Karlstad. Här vill man vara så ofta man kan! 

225. Sanngrunn ä töppen 

229. Trevlig och vacker park 

271. Fint 

295. Fin plats att umgås på 

341. Hela Sandgrundsområdet är fantastiskt! En oas för kommuninvånarna 
och mycket uppskattat av vänner från andra delar av Sverige. Lerins 
Sandgrund en hit! 
Lekplatsen saknas i nuläget, men vi ser med spänning framemot den nya. 
Biblioteket och Turistbyråns läge är mycket bra och känns som det 
Kulturhus en stad ska ha! 
Att hälsa våren vid Valborg och Nationaldagen känns som en bra 
tradition. 

400. Biblioteket 

428. Sandgrundsudden/Älven 

43. Gillar sandgrundsudden som andningshål för oss stadsbor. Fortsätt 
underhåll och fixa fint där ute! 

95. Fortsätt utveckla udden, där är fint! 

 

Plats för utveckling 
58. Gräsmattan invid museet skulle behöva lite mer sittplatser. Kanske lite 

mer picknic inbjudande 

81. Sandgrundsudden är en vacker plats att träffas på och umgås. Jag har 
dock saknat allmänna grillar och tycker att utsikten är mer klockren än 
själva udden. Man kan bygga flera ytor där det är naturligt att mötas, en 
klätterställning, en boulebana, några bänkar och bord (gärna i anslutning 
till grillar), kanske en träningsstation för styrketräning utomhus. Så att 
Sandgrundsudden kan avnjutas även utan en burk öl i handen. 

102. Karlstad besitter ett unikt vattenläge som man helt klart bör utnyttja  
bättre. Under senaste åren tycker jag mig se en positiv utveckling med 
flytande boständer m.m., men mycket mer kan man göra. Om man 
beger sig väster ut, till Arvika så ser man vilken succé Olssons brygga har 
blivit. Där har man ett bra exempel. 
Min idé är en eller flera bryggor med t.ex. restauranger och butiker. 
Kanske skulle man även bygga fler flytande bostäder? 
Ser fram emot en riktig sommarstad :) 

121. Gör något roligt längst ut! café kanske? 

128. Gärna ett litet fik här 

139. Biblioteket kan göras mycket fräschare och mer tilltalande för både barn 
och vuxna. 

147. Snälla gör om fasaden på bibliotekshuset. Den är en av de fulaste husen i 
Karlstad & ett av de första man ser när man kommer in mot centrum 

239. Fler bänkar. Ett café vid museet längs älven vore kul eller en glasskiosk 

245. Skaffa en betong skatepark 

248. Någonstans i Karlstad centrum behövs mer utrymme för barnens lek. 
Det är för avsides med Orrleken. Rejält påkostad lekpark efterlyses 

279. Här måste kommunen jobba för en trevligare och mer inbjudande 
byggnad. Det har pratats om renovering och påbyggnad. Jättebra! Det 
behövs. Byggnaden tilltalar mig inte och det lockar inte att gå in där, 
vilket känns tråkigt. 

280. Jag vet att många är emot det, men något måste göras på 
badhusparkeringen. Åtminstone få bort parkeringen, så att man i alla fall 
kan anlägga en liten park här. Skulle dock ändå vilja se en byggnad här. 
Något som smälter in bra med grönområdet och självklart inte tar för 
stor plats. Området känns tråkigt idag och med tanke på närheten till 
älven så borde man kunna göra nåt trevligare här. 



 

292. Runt biblioteket och museet skulle det kunna skapas mer plats för 
utomhusservering och sittplatser att bara vila på 

304. Biblioteket måste fräschas upp. Fasaden upplevs väldigt trist, grå och 
tråkig. 

315. Dags för nåt nytt här. Sandgrund har gjort sitt och dessutom tillför 
byggnaden absolut ingenting. Med ett sådant läge borde man kunna 
skapa nåt mer lockande. Ett kulturhus på denna plats kanske? Med 
restaurang och uteservering vid älven. 

319. Utveckla Sandgrundsudden och gör den mer tillgänglig för alla. En av 
Karlstads finaste plats med allt vatten. Bryggorna blev bra men den stora 
gräsytan skulle man kunna göra betydligt mer med. Börja med en liten 
glasskiosk längst ut för att locka dit folk. Där skulle man även kunna hyra 
kubb, boccia, krocket osv 

373. Sommarcafé på Sangrundsudden 

381. Nu måste kommunen göra klart sandgrundsparken. Fler bryggor på den 
östra sidan. Och vad hände med planerna om ett promenaddäck längst 
ut på udden? Tycker det är på tiden att parken blir färdigställd! 

390. Hela den här sträckan längs älven känns som en baksida, trots det vackra 
läget. Riv sandgrund och bygg nåt nytt, ta bort alla parkeringar efter 
älven. 

402, 403, 404, 405, 406. Sandgrund/Museiparken, Tingvalla 

414. Biblioteket och området runt måste lyftas fram på ett bättre sätt. Det 
känns alldeles för öde och byggnaden är trist, gammal och grå. Jättekul 
om kommunen ville satsa på detta område så att man får en mer 
inbjudande känsla. 

274. Klarälven är en naturlig del av Karlstad som skulle kunna exploateras 
mer. Vi har båtbussarna som ett trevligt inslag som lockar turister. Ett 
annat trevligt alternativ vore att bygga en strandpromenad längs 
älvkanten från CCC till Båten/Timmys. Strandpromenaden skulle byggas i 
trä ute i älven och vara tillräckligt bred för 4 personer i bredd och ha en 
mängd bänkar och bord på en mängd olika ställen där man i kvällssolen 
kan sitta och ha picknick. Bryggan på Sandgrundsudden är ett utmärkt 
exempel som man kan bygga vidare på. En sådan här strandpromenad 
skulle vara väl utnyttjad av både Karlstadbor och turister. 

 

 

 
Otrygg plats i centrum 
141. Läskig tunnel som man undviker kvällstid och även andra tider. Varför 

inte göra en kulturpromenad längs hela stråket mellan 
Sandgrundsudden och KCCC. Invånarna har ju redan börjat borta vid 
bron med alla hänglås och visar att en önskan finns. 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
154. Systemet av bil- och GC-vägar mellan Sandgrund och muséet är rörigt, 

vilseledande och underdimensionerat för GC-trafik. Om muséet flyttade 
sin huvudentré till Cyrillushuset och man förstärkte gångstråkskänslan på 
Museigatan skulle en stor del av besökarna röra sig längs med denna 
linje, som också är mycket vackrare. 

193. Trångt och mörkt. Tunneln borde vara dubbelt så bred. Förstår att det 
kan vara väldigt svårt med tanke på bron, men något behöver göras. 

196. Vi cyklister kommer ifrån höger men bilarna som åker ut ifrån 
parkeringen i riktning mot biblioteket kör relativt ofta rakt ut och har 
heller inte en chans att se pga. planket/staketet. Skulle man inte kunna 
göra denna gata enkelriktad så att man kan svänga in på parkeringen 
ifrån biblioteket men om man ska ifrån så måste man åka åt andra hållet 
efter älven? 

197. Anlägg cykelväg på Tingvallabron, från nya rondellen till anslutning 
befintlig cykelväg längs Sundstavägen 

198. Anlägg cykelväg längs Norra strandvägen och Tage Erlanders gata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klara 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Bygg en gång- och cykelbro 
mellan Sandgrund och Klara!  

Satsa mer på Klaras parker 

Bygg bostäder ned mot älven vid 
Länsstyrelsen 

Utveckling och ett café i 
anslutning till parken mot älven 
vid Selmastatyn 

Öka tryggheten vid passagerna 
under E18 

Förbättra tillgängligheten till 
Brigadmuséet 

 

Citat:  

”En gc-bro över älven, mellan 

Sandgrund och Klara, skulle 

ytterligare förstärka älvrummets 

attraktivitet och i viss mån 

avlasta centrum från gc-trafik.” 

 

”En GC-bro kan i sig vara ett 
konstverk.” 



 
Favoritplats 
191. En av de mysigaste platserna att sitta och fika på! 

255. Gillar att sitta på bänkarna vid cykelvägen utanför Operan och njuta av 
utsikten mot Klarälven och titta på folket som går förbi. 

 

Plats för utveckling 
114. Två parker utanför operan som har stor potential. Där Selma Lagerlöf 

statyn står finns alla möjligheter för en mysig park. Nu är det mest dött 
där. 

182. Klara kan göras bättre. Riv Tingvalla och bygg nytt som passar in i 
befintlig miljö. 
Se till att det blir fler affärer eller näringsidkare längs Sandbäcksgatan. 
Bygg över motorvägen till Kasernhöljden 

230. Park som kommunen borde satsa på 

231. Satsa mer på denna vackra park 

260. Här hade jag gärna sett ytterligare ett kvarter med bostäder istället för 
kontor och företag. Perfekt läge! Och en snyggare stadsbild. Synd att 
området efter operan och sockerslottet dör ut lite. Känns lite för bart på 
den sidan älven om ni frågar mig. 

263. Malmtorget bör rustas upp så platsen återfår sin forna glans. 

277. Känner att Selma som oftast sitter alldeles ensam på denna vackra plats. 
Nåt måste man ändå kunna göra här? Synd att vägen skar parken itu för 
många år sen. Hade kunnat bli en ståtlig park med operan som 
fondbyggnad. Jag skulle vilja att man fällde nåt träd här för att öppna 
upp ytan lite. Kanske ett litet café med det passande namnet 
"Hybelejens café". En annan liten dröm hade varit att bygga upp kvarnen 
igen som ett litet landmärke, och varför inte kunna ta en kaffe här och 
blicka ut mot älven och stadshotellet? 

278. En fin park. Men här känns det som att man bara rullat ut en gräsmatta 
och planterat en massa träd utan tanke. Anser att Våxnäsparken bör 
snyggas till där man skapar nåt med struktur. Träd på båda sidor, öppna 
ytor i mitten tillsammans med en "mittpunkt" där sittplaster finns och 
kanske ett litet monument för att markera platsen. Blommor och växter 
som ramar in på ett trevligt sätt. Perfekt för dom som jobbar på 
karolinen att kunna ta med lunchen ut och njuta i denna oas. 

 

 

 

 

285. Vore fantastiskt om kommunen kunde komma igång med en ny 
fotbollsarena så att nuvarande Tingvalla IP kan rivas och börja bostäder, 
kontor och handel här. Bygg i kvartersform. Kontor närmast E18 pga. 
buller. Kan bli riktigt bra detta. Och en efterlängtad förtätning av ett 
mycket attraktivt område. Gärna en matbutik i området. 

324. Kanske man kan se över möjligheten med en förtätning här? Skulle 
önska fler bostäder på klara. 

348. Antingen rustar kommunen upp Malmtorget eller också ser man över 
möjligheten att bygga ett nytt bostadskvarter här. Malmtorget skall 
fungera som en mötesplats men ser knappt någon här. Kanske det beror 
på att platsen är för otydlig. Gör något med platsen! Och forsvinner 
torget har man ju ändå Våxnäsparken hundra meter bort. Klara stadsdel 
är alldeles för attraktiv för att låta ytor gå till spillo. 

39. Parken i Klara skulle kunna bli så mycket trevligare. 

397. Hemsk byggnad som besudlar utsikten från andra sidan älven 

419. Ett drömläge att bygga nåt trevligt. Varför inte fler bostäder och satsa på 
en snygg fasad ut mot älven. Skulle se mycket snyggare ut och mer 
livfullt. Sitter man på andra sidan älven, typ almen, så känns det som att 
nåt saknas här. Kvarteret Ugglan känns alldeles för ensamt. 

424. Bygg nåt trevligare här! 

425. Ber kommunen att åtminstone utreda möjligheten till att bygga fler 
bostäder på denna plats. Läget är alldeles för bra för att inte göra mer 
med platsen. Det bidrar också med en finare stadsbild, speciellt sett från 
andra sidan älven (kv. almen). Man får lite mer stadskänsla helt enkelt. 

426. Bygg kontor här och låt grönområdet till höger förbli ett grönområde. 
Men gör det mer till en park. Lär säkert behövas nån mer park senare 
när Tingvalla IP skall rivas och bostäder byggas. Låt kontoren närmast 
E18 fungera som bullerskydd. 

427. Mer förtätning på klara! 

429. Brigadmuseet 

70. Den lilla parken runt Selma bör uppmärksammas mera 

77. Varför inte utreda ett litet kafé eller restaurang i älvnära läge? 

91. Kul med Brigadmuseet! Men hur tar man sig dit från centrum? Det ligger 
lite off side som det ser ut nu. 

 



 
Otrygg plats i centrum 
340. Svårt att se på kartan… Tunneln som man går igenom för att nå 

Kasernhöjden från Sandbäcksgatan. Mörk och obehaglig! 

51. Otryggt och skum undergång. Som boende på kasernhöjden undviker jag 
helst denna undergång men skulle vilja använda den! 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
106. Bygg en gång-cykelbro mellan Sandgrundsudden och Klara, förutom att 

den ger kortare resvägar så knyter bron ihop kulturstråket med 
Brigadagmuseet och ger dessutom fina möjligheter att låta bilen stå för 
besökande till Sanna Sportcenter, anknytning till tunnel under E18 finns. 

117. En GC-bro mellan Sandbäcken och Sandgrundsudden skulle vara toppen. 
Stadskärnan knyts ihop på ett bra sätt och skulle garanterat öka på 
antalet besökare till Karlstads Brigadmuseum. Som det är i dag är det 
lång väg att transportera sig från Värmlands museum till Brigadmuseet. 

131. En cykelbro söder om E18, norr om Sandgrund. 

155. En GC-bro över älven, mellan Sandgrund och Klara, skulle ytterligare 
förstärka älvrummets attraktivitet och i viss mån avlasta centrum från 
GC-trafik 

 

 

194. Svårt att korsa vägen från älven mot Våxnäsgatan med cykel 

205. Cykelvägen längs sandbäcksgatan är fruktansvärd dålig. Lutar och full av 
sprickor. Nästan omöjlig att åka inlines på. 

286. En GC-bro bör finnas här mellan klara och sandgrundsudden. Det binder 
i hop dom centrala delarna på ett bättre sätt. Det avlastar centrum. Det 
underlättar för dom som tänkt besöka brigadmuseet samt en naturlig 
koppling mellan dom båda museerna. Fördelen också är att folk tar sig 
till brigadmuseet via den vägen och undviker i så fall bilen vilket avlastar 
trafiktrycket på sandbäcksgatan. Dessutom är jag helt övertygad om att 
brigadmuseet, som idag känns ganska avlägset och bortom allt, kommer 
mer tydligt fram via sandgrundssidan och gör det enkelt för folk att 
promenera dit. Satsa nu kommunen! 

339. Sandbäcksgatan/Våxnäsgatan Ett farligt övergångsställe, då det är skymd 
sikt pga. parkering på den ena sidan. Dessutom är det dålig belysning. 
Trots påpekande om den trasiga belysningen i korsningen, har det varit 
mörkt i många veckor! 

73. Kan en GC-bro mellan sandbäcken och sandgrund förstärka kulturstråket 
från CCC till Brigadmuseet? Bron i sig kan vara ett konstverk.

 

  



Västra centrum 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Utveckla Drottninggatan från 
McDonalds till Klaraborg 

Utnyttja vattnet – båtbryggor, 
sittplatser, café 

Bevara och utveckla 
Almenkvarteret/älvkvarteren 

Gör något åt Stadshuset 

Älgenkvarterets utformning 
långsiktigt viktig 

Otryggt, rörigt, trångt med 
trafik/bussar på Drottninggatan 

Övergång saknas mellan 
Klaraborg och Drottninggatan 

 

Citat:  

”Förtäta kring busstationen!” 

”Rör inte och riv absolut inte 

husen som ligger i 

Almenkvarteren.” 

”Skulle önska att kommunen 

kunde öka tempot lite när det 
gäller älvpromenaden. ” 



 
Favoritplats 
88. Fint med de gamla trähusen längs Älvgatan! Tycker att Karlstad borde 

vara bättre på att bevara gamla miljöer och hus. 

234. Rör inte och riv Absolut inte husen som ligger i almen-kvarteren. De ska 
bevaras och underhållas med varsamhet för framtiden. Som det gamla 
och ovanligt bevarade kvarter det är har det en viktig del i stadens 
kulturarv och historia. Dels för oss som bor här och för besökare. Det är 
en fruktansvärt dåligt ide att riva hus här som absolut inte bör 
genomföras. Karlstad behöver den lilla del av historiska byggnader vi har 
kvar idag. Om kommunen tillåter rivning och nybygge här vore det 
skandal. 

 

Plats för utveckling 
72. Bättre trafiklösning istället för trafikljus önskas. Rondell? 

127. Drottninggatan, från Klaraborg till Järnvägsgatan, upplever jag som 
stökig idag. 

129. Västra Drottninggatan har potential när busstationen blir resecentrum. 

143. Framtida Kulturhus när kommunen flyttar ut, kombinerat Coffice/Co-
working space som Form i Värmland försöker skapa! Här eller i KCCC 
kanske...? 

175. Drottninggatan fram busstationen fram till Åhléns är det tråkigaste 
stråket i hela Karlstad. Den sidan av gatan är jätteful. Busstationen, 
direktnöjes hus samt husen som kommer efter dem innan Åhléns. Jag 
känner ofta att det är tur att det finns en blomsterhandel där. 

178. Den här parken borde tillgängliggöras när stadshuset avvecklats. 

179. Nu menar jag utveckling med något fint kring området runt 
busstationen-McDonalds på Drottninggatan. En ny modern belysning 
eller en staty? 

210. En stark önskan om att få tillgång till att anlägga båten när man vill 
komma in till Centrum. Tråkigt att flytbryggan vid Timmys försvann. 
Skulle gärna se brygga/bryggor längs nya strandpromenaden fån 
kvarteret Almen och vidare mot Stadshotellet. 

214. Älvkanterna skulle kunna utvecklas betydligt mer och göra läget ännu 
mer attraktivt. Se tex hur de byggt en slags bryggor längs med kanten av 
ån i Uppsala som är ett bra exempel! Folk älskar att sitta där på dagarna, 
umgås, ta med sin lunch dit eller bara njuta av livet. Det skulle göra älv-
omr i city mer levande. 

 

218. Trevligare 

238. Bänkar vid älven fattas, kanske ett café? 

256. Platsen runt Karlstad Stadshus är rätt så dött. Bara ett kvarter åt vardera 
håll så är det liv och rörelse - men vid själva stadshuset är det dött. Det 
gör att det känns långt bort till busstation och att centrum slutar vid tai-
restaurangen utanför McDonalds. 

262. Här har man ett ypperligt tillfälle att bygga bostäder i kvartersform med 
butiker i bottenplan när busstationen forsvinner i samband med nya 
resecentrum. En ganska trist och tråkig del av Drottninggatan kan med 
detta göras betydligt attraktivare och därmed förlänga centrums utbud 
ytterligare. 

296. Utnyttja älvens strömmande vatten för att utvinna energi, t.ex. genom 
små turbiner 

308. Gäddan. Snälla, förstör inte det vackra området längs Älvgatan och 
Drottninggatan med fler fula, moderna glas och betonglådor!! 

325. Nuvarande stadshus passar inte in i stadsbilden. Tråkig byggnad helt 
enkelt. Eftersom kommunen snart flyttar till barkassen öppnar 
möjligheten till att göra nåt annat på platsen. Jag anser att man borde 
bygga nytt här. Bostäder/studentbostäder med lokaler i bottenplan. 
Drottninggatan behöver snyggas till här och utbudet förlängas. Kanske 
en restaurang på hörnet som smälter in med almentorget samt 
förlängningen av Fredsgatan. Hursomhelst så ska parkeringen bort! 

345. Här skulle man kunna anlägga ett nytt torg alternativt en liten oas. Skulle 
kunna smälta bra in i stadsbilden i samband med framtida kvarteret 
älgen där bostäder och handel borde byggas. Det behövs ett ordentligt 
lyft här. 

350. Ett helt kvarter med utvecklingspotential!!! Börja skissa på en detaljplan 
redan nu och skapa liv och aktiviteter i det här annars så gråa och trista 
område. 

351. Bevara grönområdet här men snygga till det lite mer. Tanken är ju att 
älvpromenaden ska starta här så nog borde man kunna fixa till platsen 
ändå. 

358. Förtätning måste ske här! 

359. Här ser jag gärna en förtätning. Det behövs liv i denna del av centrum 
också. 

360. Skulle önska att kommunen kunde öka tempot lite när det gäller 
älvpromenaden. 



 

361. Fler bryggor efter älven hade varit toppen. Gärna fördelat längs 
älvpromenaden. 

383. Gör om stadshuset när kommunen flyttar. Riv och bygg nytt eller gör en 
markant fasadändring. Byggnaden tilltalar ingen. Satsa på en fin fasad 
mot Drottninggatan men samtidigt något som smälter bra in med 
almens innergårdar. 

384. Oj vilket öppet sår vid stadens paradgata. Varför har man inte gjort 
något med denna plats? Ser inte kommunen utvecklingspotentialen här? 
Eller behovet av nya bostäder och att göra centrum större med mer 
utbud i form av verksamheter och butiker? Ja ja, den som lever får se! 

385. Bedrövligt att det får se så öde ut i detta område. Kanske en ny 
detaljplan vore på sin plats? Hade varit bra om stadsutvecklingen 
riktades hit inom rimlig tid. 

395. Riv stadshuset och våga bygga något i klassisk stil här, gärna i trä. 
Alternativt behåll huset och bygg studentbostäder med offentliga lokaler 
i bottenplan. 

416. Det måste byggas nåt här! Satsa på fler bostäder och gör området 
attraktivare. Som det är idag känns det bara sorgligt. 

417. Förtätning här gärna. 

418. Här ser jag gärna högre bebyggelse i samband med att kvarteret älgen 
ska planeras. Känns som en lämplig plats då man har högre byggnader 
på andra sidan hamngatan (Viken och Kvarnberget). Kunde fungera som 
en port in till centrum via den vägen. Annars ser jag gärna att kvarteret 
byggs i klassiska kvarter med fler bostäder. Markplan ska vara till för 
butiker och andra verksamheter. Man måste skapa liv i denna del av 
centrum annars kommer city aldrig kunna växa. 

 
 

 

 

 

Otrygg plats i centrum 
205. Här är det ofta mycket människor, trångt och rörigt, cykelparkeringar, 

busshållplatser. 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
64. Mycket farligt övergångsställe där många barn passerar till kulturskolan 

208. Drottninggatan från Järnvägsgatan och västerut är trafikfarlig både för 
cyklister och gående busstrafiken och övrig trafik kör alldeles för fort 
hastighetsdämpande åtgärder behövs. Smalna av vägen med en 
cykelväg. 

151. Fortsätt Drottninggatans gågata mot busstationen. Minska biltrafiken. 

174. Förlängt promenadstråk, gärna i kullersten 

196. Anlägg en cykelväg längs hela Drottninggatan. Börja med de "enklare" 
sträckorna fram till "gågatan" (från båda hållen) 

206. När det är mycket bussar på gatan här är det inte roligt att passera här 
med cykel. 

197. Vid regn blir vattnet stående och sköljer upp på trottoarerna av 
förbipasserande bilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Karlstad C/Hamngatan 
  

Sammanfattning utvecklingsidéer 

Sänk/höj järnvägen – inte okej 
som idag 

Göm stationen 

Förtäta – höga hus 

Avlasta trafiken på Hamngatan. 
Hamngatan bedrövligt tråkig. 

Ta tag i resecentrum! 

Gör stadsparken mer 
lättillgänglig 

Landmärke behövs 

En av de otryggaste platserna i 
centrum 

GC: Svårt för gående cyklister – 
omöjligt,  Rörigt med mycket 
trafik, Barriär norr-söder, 
Vikentunneln för smal och otrygg 

Citat: 

”Det här är porten till de nya fina 

delarna av Karlstad” 

”Vi behöver bli lite mer kaxiga 

och släppa lite på small-town-

mentaliteten” 



 
Plats för utveckling 
110. Det här är porten till de nya fina delarna av Karlstad. Öka attraktiviteten 

till området med att göra vägen dit fin eller rolig. Järnvägen spärrar ju av 
området, det vet vi och innan den går att bygga bort, gör något av vägen 
förbi den. 

123. Vikentunneln behöver fräschas upp 

132. Resecentrum! 

161. På nått sätta gömma undan station och avlasta trafiken på hamngatan. 
Försöka få bort barriären mot viken och speciellt stadsparken 

183. Viken måste göras mer tillgänglig. Gräv ner eller bygg upp järnvägen!!! 
Inget annat är godkänt. Bygg inte ett resecentrum med järnvägen på 
samma nivå som nuvarande!!! 

192. Järnvägen delar av centrala Karlstad från stadsträdgården 

193. Bygg ihop med Duvan 

220. Alltså, den där fula resten av lastkajer vid Karlstad C borde vara bortriven 
för länge sedan och ni måste ta tag i resecentrum samt göra stadsparken 
mer lättillgänglig. 

232. Hamngatan borde byggas om med en vacker allé 

266. Hamngatan & järnväg bör gå under mark. 

270. Skäms för den fula och ogästvänliga interiören i Centralstationen 

275. Skapa det nya järnvägstorget här i samband med byggnationen av 
resecentrum. Eftersom hamngatan blir mindre så finns det gott om plats 
för ett mysigt litet torg med kanske nåt café eller bistro. Varför inte en 
liten fontän och lite grönska också. Viktigt att detta område rustas upp 
och blir attraktivt, med tanke på att det är här det första man ser när 
man kliver av tåget och framtida bussar. 

30. Resecentrum plus hamngatan måste byggas om för att skapa en större 
samlingsyta där bilar inte existerar. 

305. Centralstationens interiör skulle behöva en uppfräschning. 

318. Kd som turistdestination blir allt större. Synd att de som reser med tåg 
får komma till en oattraktiv och inte så stor eller funktionabel plats. Så 
järnvägstationen behöver definitivt få ett lyft! 

32. Gångtunneln under järnvägen. Visserligen ska hela järnvägsstationen 
rustas upp i och med "Tåg i Tid", men nog borde man kunna börja med 
att fräscha upp denna tunnel lite mer. 

 

320. I samband med nya resecentrum önskar jag ett högre hus i området. 
Kanske ett hotell, eller kontor. Gärna 12-15 våningar. Platsen behöver 
ett landmärke, något som markerar. Vi behöver bli mer kaxiga när vi 
bygger och släppa lite på våran "small-town-mentalitet". 

321. Resecentrum måste komma igång så fort som möjligt. Här ser jag gärna 
en blandad bebyggelse med allt från bostäder, kontor, galleria, hotell till 
restauranger och caféer. Området får inte låsa upp sig på enbart 
resenärer utan här borde man skapa en mer levande stadsdel där 
människor verkar dygnet runt. Bygg gärna nåt högre hus också. Det 
måste sticka ut lite. Platsen ska locka och dra folk till sig. Övrig 
bebyggelse får gärna rimma med Hamngatan och Trädgårdsgatan. Se 
också till att det blir lätt och smidigt att ta sig mellan centrum och 
stadsträdgården som borde involveras mer i centrumkärnan. 

356. Ett eller rentav flera höghus i samband med resecentrum. Ett av få 
områden i Tingvallastaden det lämpar sig för högre bebyggelse och 
dessutom borde nya resecentrum markeras på ett tydligt sätt. Ta 
chansen nu Karlstad kommun! 

357. Har all förståelse för att kostnaden för att bygga ner järnvägen under 
mark hade varit en dyr lösning. Men det skulle också vara den absolut 
bästa lösningen. Förstå vilka enorma ytor som skapas och vilken 
utvecklingspotential hela området får. Tänk ett promenadstråk från 
sandgrundsudden ner till stadsträdgården. Vilket lyft det hade blivit! 

374. Gång/cykeltunnelen under järnvägen borde fräschas upp 

389. Här finns det ju redan planer och det är bra. Hamngatan är bedrövligt 
tråkig 

44. Vi behöver gräva ned järnvägen och bygga hus, affärer och 
parkeringsgarage ovanpå. 

56. Flytt/nedgrävning av järnvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Otrygg plats i centrum 
187. Säkrare att passera under stationen. 

190. Fixa belysning typ LED så att det ljusas upp ordentligt då ljuset är väldigt 
dåligt främst på dagen. =) 

236. Vikentunneln. Läskig och otrygg tunnel. 

242. Vikentunneln-kameraövervakning samt mer ljus. 

252. Det är mkt trafik, ingen riktig gångbana - överlag en ganska tråkig och på 
kvällstidningarna lite obehaglig sträcka att gå på. 

27. Gångtunneln till Viken är fortfarande otrevlig för många att röra sig 
igenom. 

293. Osäker plats med mycket dålig tillgänglighet, ser fram emot en väl 
utvecklad plats Resecentrum 

54. Vikentunneln är verkligen behöva av utveckling, obehaglig o undviker 
den på kvällar 

 
 

 

 

 

 

 

 
Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
134, 135. Hamngatan är en flaskhals för hela Karlstad innerstad. Det känns 

dessutom inte tryggt varken köra bil eller gå där. 

195. Skulle vilja ha en trottoar här så att man kan gå mellan tågstation och 
Kanikenäs utan att behöva gå över Hamngatan två gånger eller gå 
genom Vikentunneln. 

198. Hamngatan farlig. Många gående mellan centralstationen och 
Fredsgatan. 

202. Området kring tågstationen är rörigt och svårt att både gå, cykla och 
köra bil genom. Lite kaosartat och ingen trevlig första anblick av 
Karlstad! 

202. Smal gata, som ska fungera för både cyklister och gående. Samtidigt som 
det är höga hus, och en hårt trafikerad väg. Går gärna inte här. 

207. Få färdvägar norr-söder förbi järnvägen. 
Samtliga kräver att man passerar över stor gata, både som gående och 
cyklist. 

257. Tunneln som förbinder centrum med Viken är alldeles för smal. För 
dagens trafik så borde den vara 50 % bredare. För kommande trafik så 
borde den vara 100 % bredare. 

258. Vid järnvägsstation så är det dåligt skyltat mot busstation och mot 
sjukhuset. Det är svårt att hitta till sjukhuset från station. 

298. Skymda "hörn", känns som att man ska krocka 

37. Totalt idiotiskt för pendlare som kommer med tåg. Extremt stor 
trafikfara. Jobba mer med att naturligt slussa gående pendlare från tåg 
till bussarna på Drottninggatan. 

  



Stadsträdgården
 

  
Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Bygg växthus med café , 
uteservering? 

Exponera stadsträdgården 
mer – en oas! 

Skapa möjligheter för 
stadsodling 

 

Citat: 

”En lunga i bruset” 

”Tråkig, bortglömd.” 

”Stadsträdgården är en 

trevlig plats, men behöver 

lyftas fram och 
tillgängliggöras mer än 

idag.” 

 



 
Favoritplats 
130. Fantastiskt vacker och lugn park mitt i stan. 

138. Vackert 

168. Stadsparken är jättefin. 

224. Görfin park 

267. Bygg ett vackert "växthus" som café! Skulle dra fler besökare och göra 
det till en mer attraktiv park att koppla av i med en fika och lite info om 
alla speciella växter som faktiskt finns där. En positiv exponering av 
Karlstads stadsträdgård, även för turister! 

272. Vackert och trevligt 

301. Stadsträdgården är en lunga i bruset 

309. Stadsträdgården är så vacker och lugn. 

363. Mysig att gå runt och titta på alla växtligheter och folklivet i parken. Går 
ofta hit för att känna på lugnet. 

 59. Stadsträdgården är en glömd oas! 

87. Mycket trevligt ställe! 

42. Gillar stadsträdgården! Mer inslags av stadsodling som man kan vara 
med på som medborgare och boende i lägenhet i Karlstads tätort vore 
ett kul inslag :) 

 
Plats för utveckling 
112. Stadsträdgården är otroligt lågt marknadsförd. Här finns så mycket 

potential! café, musik? En samlingsplats alltför få utnyttjar. 

122. Satsa på julen! tänk inte över fontänen sådär. Klä tratten med granris 
och ljus eller något. Gör juligt i stadsträdgården! 

259. Karlstad har en fin park vid Sandgrund men i stadsträdgården saknas ngt 
som gör att man vill åka dit och stanna kvar en stund, t.ex. ett 
sommarcafé. 

28. Statsträdgården är en trevlig plats men den behöver lyftas fram och 
tillgängliggöras mer än idag. 

312. Skulle önska att denna del av stadsträdgården inte bara är en ovårdad 
gräsmatta. Kan man inte bygga i hop det hela till nåt mer enhetligt? 
Stadsträdgården är en oerhört fin park men skulle önska den var lite 
större. 

372. Uteservering i Stadsparken 

376. Kanske en uteservering här? 

67. Tråkig, bortglömd 

83. Viken är ett av de finaste områdena i stan! Hur väver man ihop detta 
område med resten av centrum då det går en järnväg igenom?

(211.) Älskar den fina stadsparken! En oas. Mer sånt! 

 

 

  



Viken 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Utnyttja vattenläget 

Utveckla sommarstaden 

Kombination av bostäder och 
grönska? 

Förtäta i parken och i 
grönstråket 

Bevara och utveckla parken! 

Önskas stentrappa mot 
Mariebergsviken 

För mycket biltrafik 

 

Citat:  

”Denna yta ligger väldigt nära 

stadsparken och blir därmed en 

överflödig ”park”. Med rådande 

bostadsbrist i åtanke så skulle 

denna yta användas för 

byggande av bostäder.” 

”Behåll de grönområden som 

finns kvar kvar.” 

”Ett parkområde med enorm 

potential.” 



 
Plats för utveckling 
100. Karlstad besitter ett unikt vattenläge som man helt klart bör utnyttja 

bättre. Under senaste åren tycker jag mig se en positiv utveckling med 
flytande boständer m.m., men mycket mer kan man göra. Om man 
beger sig väster ut, till Arvika så ser man vilken succé Olssons brygga har 
blivit. Där har man ett bra exempel. 
Min idé är en eller flera bryggor med t.ex. restauranger och butiker. 
Kanske skulle man även bygga fler flytande bostäder? 
Ser fram emot en riktig sommarstad :) 

101. Denna yta ligger väldigt nära stadsparken och blir därmed en överflödig 
"park". Med rådande bostadsbrist i åtanke så skulle denna yta användas 
för byggande av bostäder. En stad med mycket bostäder skulle locka 
många nya människor att flytta in. 

116. Också en plats som är en stor grön plätt och... Inte så mycket mer. Vi vill 
ha livfulla platser! 

170. Vikens grönområde behöver en uppryckning. Fint grönområde med 
utsikt över Mariebergsviken. Totalt bortglömt tyvärr! 

317. Vid denna strandkant utmed sjömansgatan vill jag se en lång stentrappa 
ner mot vattnet där människor kan sitta och njuta av solen, läsa en bok, 
eller bara titta ut över Maribergsviken. Ser för mig en trappa med ca 4 
trappsteg som ligger på bred front utmed strandkanten. Längst ner en 
promenadbrygga för flanörer eller för folk som bara vill doppa tårna. 
Trappan ska helt enkelt fungera som en mötesplats. Enkelt, öppet och 
snyggt! 

328. Behåll de grönområden som finns kvar, och bygg inte bostäder över som 
vissa föreslår. Ingen vill bo i en betongdjungel, och grönområden ger 
livskvalitet som lockar boende. 

346. Ett parkområde med enorm potential. Tycker inte man tagit vara på 
Wennbergsparken som man kanske borde ha gjort. Min känsla är att folk 
väljer bort denna park pga. att den ligger mitt emellan stadsträdgården 
och Mariebergsskogen. Kanske blir parken överflödig? Tycker 
kommunen borde titta närmare på denna yta och se vad det finns för 
alternativ. Med tanke på den rådande bostadsbristen kanske en 
kombination av bostäder och grönområde vore på sin plats. 

60. Alldeles för mycket biltrafik här. Alla som jobbar på 
Kanikenäset/Lamberget och bor västerut åker denna väg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvarteret Skepparen 
 

  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Karlstad elnät bort! 

Bygg! Flytta Konsum och 
industrierna! 

Förtäta och bygg stad! 

Öka takten! 

 

Citat: 

”Pinna på lite med byggandet 

och satsa på bostäder, butiker 

och något trevligt 

fik/restaurang” 



 
Plats för utveckling 
120. Skamfläck med industrierna. 

243. Gör nåt åt Lidltomten på Orrholmen. Flytta ut Konsum och bygg 
bostäder samt minska tunga trafiken. Stöd Konsum kraftfullt så de får 
råd med detta. 

288. Finns det något man kan göra för att flytta Karlstads Elnät AB till en 
annan plats? Inte bara förfular ställverket stadsbilden, den ockuperar 
också en av dom mest attraktiva platserna att bygga bostäder på. Eller 
vad sägs om Mariebergsviken och stadsträdgården in på knuten? 

313. Smått otroligt att detta område legat öde i alla dessa år. Kvarteret 
Skepparen borde ha varit utbyggt för länge sen. Perfekt läge för 
bostäder, handel, caféer och restauranger. Allt detta i kvartersform med 
påkostad arkitektur och putsad fasad. Gärna både hyres och 
bostadsrätter. Närhet till Mariebergsviken, stadsträdgården, inre hamn 
och framtida kvarteret kanoten som börjar byggas nu. Dessutom är det 
tänkt att BRT-bussen ska passera här. En spännande del som bara väntar 
på första spadtaget. 

327. Här måste det börja byggas snart! 

353. Kommunen borde utreda vart man alternativt kan flytta konsum då jag 
anser att marken här är alldeles för attraktiv för industri. Det passar inte 
in! Fler bostäder hit! 

415. Här måste kommunen pinna på lite med byggandet och satsa på 
bostäder, butiker och gärna nåt trevligt fik/restaurang. Som det ser ut 
idag, så får det bara inte se ut. Ta tag i detta omgående! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kanikenäsbanken - Inre hamn 
  

Sammanfattning utvecklingsidéer 

Mer offensivt byggande, snabba 

på utvecklingen! 

Mer grönytor, grönska och 

blommor! För mycket sten och 

asfalt.  

Saknas strand, bad, mataffär, 

grönska 

Saknas mötesplatser – platser att 

umgås på utan att man sitter på 

restaurang 

Rörigt och otydligt, Bind samman 

bättre för gående och cyklister 

med centrala staden! 

Citat: 

”Fantastiskt område där en 

massa spännande saker skulle 

kunna hända” 

”Det borde finnas en badplats i 

anslutning till det trevliga 

området vid Inre hamn!” 

 



 
Favoritplats 
212. Inre hamn är en riktig pärla mitt i stan. Ser gärna att denna plats 

utvecklas ännu mer! Snälla, gör iordning en plats för bad vid inre hamn!! 

 

Plats för utveckling 
144. Fullfölj med gångstråk på båda sidor ända ut till den delen av hamnen 

där Cafe August finns. Fantastiskt område där en massa spännande saker 
skulle kunna hända! 

213. Det borde finnas en badplats i anslutning till det trevliga området vid 
inre hamn! 

189. Att kunna vistas i inre hamn utan att gå ut och äta, exempel skulle kunna 
vara mindre fik eller platser där man lätt kan ha med sig sitt eget fika. 

219. För mycket betong och asfalt. Mera gräs, träd och genomsläpplig mark, 
tack. För minskad översvämningsrisk och för större trivsel. 

249. Här bör det öppnas en mataffär snarast! 

250. Anlägg en fin strand längs med inre hamn ända så långt ner mot bron 
som möjligt. 

251. Öppna en strand med tillhörande kiosk/glasservering. 

311. Hade varit trevligt med mer grönt här. En liten grönplätt kan göra så 
mycket. Det blir lite för mycket av det samma med bara sten och asfalt. 

382. Kommunen borde jobba mer för kvarteret kanoten och se till att flera 
byggherrar sätter spaden i marken. Känns som att det går alldeles för 
sakta. Detta område ska ju vara stadens nya centrum sägs det. På tiden 
att det händer nåt mer än bara 46 bostadsrätter som Skanska ska bygga. 
Flera aktörer borde väl kunna jobba samtidigt på olika platser!? Lite mer 
offensiv på detta område tack! 

89. Fint renoverat, men vart är grönskan? 

92. De nya husen ser okej ut men den omkringliggande miljön är lite fattig. 
Mer träd och blommor! 

 

Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
153. Rondellen vid Löfbergsskrapan blev inte bra och behöver göras om. 

Tydligare materialval vägleder biltrafiken bättre. Tryggare och 
generösare passager för fotgängare och cyklister behövs både där och i 
viadukten om de nya bostadsområdena i Inre hamn ska bindas samman 
bättre med centrala staden. 

191. Väldigt många cykelpendlare på denna sträcka, cykelvägen försvinner 
och blir typ trottoar, borde man inte kunna göra en cykelfil fram till 
trafikljusen? Blir väldigt onaturligt att behöva korsa vägen ner mot de 
nybyggda husen och sedan till trafikljusen. Många cyklister cyklar på 
vägbanan bland bilarna, vilket man har rätt till, men många bilar tränger 
ut mig som cyklist mot trottoaren. En Cykelfil skulle lösa mycket, kolla på 
Köpenhamn och Amsterdam t.ex. 

201. Platsen fungerar dåligt för alla trafikslag i morgon och 
eftermiddagstrafik. Bilar som stannar för att släppa över cyklister och 
gångtrafikanter bygger upp bilköer och blockerar trafik på Hamngatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tyggårdsviken 

 
Plats för utveckling 
162. Dubbelriktad trafik behövs här 

235. Jag skulle vilja se bättre arkitektur för liv, rörelse och centrumkänsla i 
inre hamn. Just nu byggs hus i punktform och det gynnar inte känslan av 
innerstad. För mer puls och människor i rörelse skulle kvartershus 
byggas istället för punkthus med regel att alltid ha offentliga lokaler i 
bottenplan. Folk måste ha en anledning att ta sig hit och det har inte folk 
idag. Mer grönt gräs och lummiga träd istället för asfalt och betong. 
Jobba för att stadsdelen inte ska kännas segregerad från innerstaden 
utan som en del av innerstaden. 

287. När Löfbergs packar ihop och flyttar till Välsviken om inte alltför länge så 
frigörs tämligen stora ytor här. Vad som är tänkt att göras är ovisst. Men 
med tanke på närheten till både järnväg och hamngatan/hagaleden så 
lär det knappast byggas bostäder här. Men kanske lite högre byggnader 
med en stilren arkitektur med kontor och hotell där bebyggelsen rimmar 
fint med nya bryggudden. Möjligheten finns ju också för bostäder lite 
högre upp pga. bullerrisken. Jag ser framför mig den underbara utsikten 
med centrum åt ena hållet och hamnen med Kanikenäset under 
uppbyggnad åt andra hållet. Det kan bli en stadsdel med en bra mix av 
allt. En levande sådan! 

369. Skulle gärna se en stor mathall nere vid hamnen. Stora ytor frigörs inom 
kort med tanke på Löfbergs flytt till Välsviken. Mathallen skulle passa bra 
här i inre hamn med tanke på bryggudden som byggs ut och blir större. 
Det behövs nåt mer än bara bostäder i området också. 

Sammanfattning utvecklingsidéer 

Bättre arkitektur för liv, rörelse och centrumkänsla. 

Behövs mer än bostäder. Kan bli en levande del av staden med en mix av allt. 

Behövs en matbutik.  

 

Citat:  

”För mer puls och människor - bygg kvartershus istället för punkthus, med krav 

på offenliga lokaler i bottenplan.” 

”Mer grönt, gräs och lummiga träd istället för asfalt och betong.”” 



  

Herrhagen 

 

Plats för utveckling 
124. Stråket har blivit lite sunkit med åren. Pratar nu om stigen längsmed 

älven från nöjesfabriken till vågmästaren 

352. Herrhagsparken borde få lite mer av sin ursprungliga gestaltning. En 
populär stadspark som dock behöver ett lyft. 

396. Bra plats för förtätning. Parkeringshuset ser ut som ett fängelse. 

398. Utveckla strandvägen till promenadstråk. På lång sikt skulle gatan kunna 
utvecklas till stadsgata, utmärkt läge för uteserveringar istället för 
garagen som kantar gatan idag 

61. Herrhagsparken är full av människor så fort det är fint väder! Den skulle 
dock kunna göras lite trevligare, av någon som kan det här med 
stadsplanering och parker. Kanske lite mer växtlighet, vatten, 
sittplatser..? Väldigt bra med tunnorna för utegrillar som finns där under 
sommarhalvåret! 

 

 

Sammanfattning utvecklingsidéer 

Utveckla ett promenadstråk längs med Strandvägen. 

Stråket Strandvägen har blivit lite sunkigt med åren.  

Gör något åt populära Herrhagsparken! 

 

Citat:  

”Bra plats för förtätning. P-huset ser ut som ett fängelse.” 

”Herrhagsparken borde få mer av sin ursprungliga gestaltning.” 

 



Haga 

  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Skapa liv och rörelse och en 
mötesplats på Hagatorget. 

Haga kan utvecklas med fler 
bostäder.  

Utveckla Hagas karaktär utifrån 
mångfald och småskalighet.  

Skylta mot Haga för att få mer 
shopping- och 
restaurangbesök.  

 

Citat:  

”…bredda trottoarerna, 

stenlägg och nivåutjämna hela 

Hagatorget med begränsad 

hastighet för biltrafiken.” 

”Det är ju mysigt här 

egentligen…det behöver bara 

plockas fram.” 

”Här känns Karlstad större än 

det är.” 

”Haga är en stadsdel med 

karaktär” 

”Skapa mer liv och rörelse kring 

Hagatorget.” 

 



Favoritplats 
181. Haga gillar jag. Här känns Karlstad som en större stad än det är 

203. Mycket vackert, men behöver en totalrenovering i form av bättre och 
mer efterfrågade affärer och en mer anpassad stil till områdesmiljön 

306. Haga har en så fin respekt för det förflutna. Det känns som en plats där 
gamla Karlstad lever. Slussen, de gamla husen och butikerna är trevliga. 

329. Stenbron är alltid fin. 

371. Otroligt mysig allé med fina lägenheter i närhet till vatten. Pittoresk 
mysig känsla! Ett av mina favoritställen i city. 

407. Favoritplats, Haga 

71. Mer skyltning till Haga för shopping och restaurangbesök 

 

Plats för utveckling 
125. Haga är den "hidden gem" i Karlstad. Smål men vacker plats som 

behöver en ansiktslyftning! 

142. Utveckla torget och skapa plats för människor att mötas och umgås här. 
Det är ju mysigt här egentligen... det behöver bara plockas fram. 

146. En fin park i Karlstad som håller på att falla isär. 

207. Stor utvecklingspotential i Haga. Den stadsdelen är så mysig så det ska 
göras mer där. T.ex. mer fik, restauranger och andra mötesplatser i Haga 
och längs pråmkanalen. Saknar också sittplatser längs pråmkanalen. 

   303. Haga är fint, men torget behöver få lite mer liv. Gärna någon större 
affärskedja som lockar folk. Kanske någon restaurang vid slussen/båtbussarna? 

322. Med tanke på kvarteret sköldpaddan som just nu byggs så borde 
kommunen se över Hagaparken och göra den mer mysig. 

326. Fler bostäder här tack! 

330. Skapa mer liv och rörelse kring hagatorget. Fler butiker och caféer hade 
inte gjort nåt. Är det någonstans det hade behövts en liten galleria så är 
det i Haga. Det hade passat bra. Då hade man fått lite mer spridning på 
allt. Bra att det byggs fler bostäder i området. Folk vill bo i denna trevliga 
stadsdel så fortsätt förtäta med exempelvis kv. bävern. 

34. Hagaleden. Det första man ser när man om man kommer från sthlm. 

387. Kungsgatan-Nygatan och Hagatorget utgör ett viktigt stråk som 
alternativ till centrum. Som motvikt till alla gallerior tror jag att det är 
viktigt att ni gör en satsning här för att gynna mångfalden av butiker och 
restauranger. Haga har potential att bli en stadsdel med karaktär, vilket 
annars saknas i staden. Som första åtgärd kunde man bredda 
trottoarerna, stenlägga och nivåutjämna hela hagatorget med begränsad 
hastighet för biltrafiken. Kolla med fastighetsägare om det finns 
möjlighet att öppna upp lokalerna till höger om walfrid svensson som 
idag utgörs av en 15m lång död stenvägg. En offentlig lokal, gärna 
restaurang här skulle förändra karaktären för hela området till det 
bättre. 
Även östra Kanalgatan-Strandvägen skulle kunna utvecklas och bli mer 
stadsmässig med ganska enkla medel, med nöjesfabrikens satsningar 
finns det verkligen potential här! 

 

 
Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
184. Sträckan mellan GC-bron till Haga Centrum och samt sträckan GC-bron 

till Gamla Stenbron är ganska otrevlig och inte särskilt välkomnande. När 
man närmar sig Åttkantsgatan på cykel är det otydligt vart man ska ta 
vägen. 

221. Korsningen Nygatan - Hagagatan behöver ses över, kanske en rondell, 
den är livsfarlig för gående, högerregel efterlevs inte av biltrafiken 

 

  



Gubbholmen 
  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Behövs mobilt 
café/servering 

Utveckla 
träningsmöjligheterna 

Skulle vara trevligt med 
badplats (men strömt) 

Mötesplatser – bänkar, bord 
och grillplatser 

Öka tryggheten – röj sly, 
hantera missbrukarna 

Gör en mer öppen plats 

 

Citat:  

” Tyvärr är det mycket a-lagare 

hör. Försöker springa här 

dagtid när jag känner mig 
trygg. Oerhört stor potential.” 



 
Favoritplats 
217. Älskar Gubbholmen men visst kan det utvecklas mer. Varför inte ett litet 

café? 

233. Viktigt med ett lättillgängligt grönområde mitt i stan som är mer av 
naturkaraktär. Underbart med fågelsången på våren 

237. Gubbholmen är mysigt 

364. Går hit för att träna i utegymmet. 

 
Plats för utveckling 
103. Karlstad besitter ett unikt vattenläge som man helt klart bör utnyttja 

bättre. Under senaste åren tycker jag mig se en positiv utveckling med 
flytande boständer m.m., men mycket mer kan man göra. Om man 
beger sig väster ut, till Arvika så ser man vilken succé Olssons brygga har 
blivit. Där har man ett bra exempel. 
Min idé är en eller flera bryggor med t.ex. restauranger och butiker. 
Kanske skulle man även bygga fler flytande bostäder? 
Ser fram emot en riktig sommarstad :) 

216. Gubbholmen är trevligt men behöver ett litet mobilt café eller liknande 
så att de blir en plats som är attraktiv för fler grupper av människor. Ett 
litet sommarcafé skulle sätta Gubbholmen på kartan och bli ett ännu 
mer givet stopp vid den dagliga promenaden. Det skulle också förhindra 
att vissa grupper "tar över" den lilla ön och vi får en bättre mix av 
människor. (Det lilla utomhusgymmet har t.ex. varit bra för 
Gubbholmen). Det finns heller inte några caféer i området så det skulle 
bli ett välkommet tillskott. Någon som vill satsa på en kaffevagn kan nog 
göra sig några kronor där i sommar :) Hundägare, motionärer 
pensionärer och barnfamiljer skulle nog alla se fram emot detta. 

226. Västra Gubbholmen används ofta av folk för picknick, det är bra men 
östra Gubbholmen bör man göra något fint av. Badplats, lekplats, 
idrottsplats? 

273. Gubbholmen har ett centralt läge och är tillgängligt för alla, men jag 
saknar bänkar, bord och fasta grillplatser. Dessutom är det bara 
ytterkanterna som används idag. Ytan skulle kunna användas mycket 
mer effektivt. Röj undan sly i mitten av holmen och skapa ytor för andra 
aktiviteter. T.ex. så skulle ni kunna ställa ut pallkragar för odling. 

302. Gör om Gubbholmen till en oas för barn, ungdomar och vuxna. Man kan 
bygga en scen i dungen där dom törstiga i dag sitter. Även en stor 
lekplats för dom yngre. Ha motionsspår runt som i dag och ute gym. 

 
Otrygg plats i centrum 
137. Tyvärr är det mycket a-lagare hör. Försöker springa här dagtid när jag 

känner mig trygg. Oerhört stor potential. 

203. Röj bort slyn på Gubbholmen som det är nu så är det ett tillhåll för 
stadens missbrukare med kanyler, flaskor och avföring 

386. Gubbholmen är en härlig plats att vistas på. Det är toppenbra för att det 
går att motionera, sitta i solen och bada i älven. Superbra med 
utegymmet som kommunen satt dit. Men den kan också utvecklas då 
tänker jag framförallt på östra delen där det är mycket sly och buskar. 
Där skulle man kunna röja ut, sätta ut bänkar och göra några fasta 
grillplatser. I dagsläget är det en grillplats inne bland slyn där det inte är 
så mysigt att sitta. Om man tar bort slyn och buskarna skulle det också 
bli en mer öppen plats och därför kännas säkrare att motionera, särskilt 
som kvinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sundsta 

  

Sammanfattning 
utvecklingsidéer 

Fler bänkar kring tjärnen 

Bygg riktigt utegym med 
öppen yta  

Bygg Stundsta torg! Bra med 
höga hus! 

 

Citat:  

”Hoppas spaden sätts i backen 

snart.” 

”Spännande med Sundsta 

torg.” 



 
Favoritplats 
247. Bäst 

85. Fler bänkar runt tjärnen 

126. Mysigt ställe att sitta och lapa sol på sommaren 

36. Vackert och lättillgängligt nu när cykelbanorna har rustats upp. 

55. Fint promenadstråk längs älven  

 
Plats för utveckling 
107. Bygg ett riktigt utegym för idrottare med en öppen yta av 

fallskyddsplattor besök Helsingborgs idrottplats Oasen och Bulltofta 
utegym för inspiration 

281. Se för guds skull till att Sundsta torg börjar byggas så fort som möjligt. 
Jag tror på denna stadsdel. Det kommer bli riktigt bra! Fantastiskt att det 
skall byggas högre hus här också då det passar bra in. Allt finns ju redan 
här som kommunikationer, kollektivtrafik, serviceutbud, blandade 
bostäder, badhus, sporthall m.m. Sätt igång och bygg! 

338. Ser verkligen fram emot Sundsta Torg. Ett jättelyft för både staden och 
området. Bra att det planeras för högre bebyggelse. Platsen är klockren! 

379. Vad händer med Lundbergs bostadsbygge på Svarvaren 12-14? Det 
behövs bostäder och platsen är perfekt för nya lägenheter. Bevilja 
bygglov snarast! Hela området tillsammans med sundstatorget behöver 
ett ordentligt lyft! 

380. Spännande med Sundsta torg. Det kommer ändra stadsbilden enbart till 
det positiva. Sundsta kommer bli ännu mera attraktiv. Hoppas spaden 
sätts i backen snart. 

355. Hade varit ett vackert inslag om detta grönområde hade fått lite mer 
utsmyckning i form av tex blommor och växter. Kanske lite fler 
sittplatser. Gäller även den östra delen till höger om Tingvallabron. 
Trevligt att promenera här med älven på ena sidan och ett vackert 
grönområde på den andra. 

 
Plats som fungerar dåligt för dig som gående/cyklist 
185. Vore perfekt om det fanns en GC-bro som kopplar samman Sundsta och 

Klara via Sandgrund, finns ingen snabb väg mellan stadsdelarna! 

189. Trångt i tunneln och dålig sikt, cyklister kommer i relativt hög fart och 
det har blivit väldigt många som cyklar igenom, vilket självklart är 
positivt, men medför säkerhetsrisk. 

192. Här borde man sätta upp någon väjningsplats etc. då många som 
kommer på gång/cykelbana bara åker rakt över utan att kolla om det 
kommer andra cyklister/bussar. Någon varningsskylt kanske eller måla 
linjer i backen för att fånga uppmärksamhet? 

204. Höga och krångliga trottoarer, något bättre nu sedan asfalteringen men 
inte helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


