FRAMTIDENS STAD

INRIKTNINGSMÅL FÖR
KARLSTAD CENTRUM

FRAMTIDENS STAD
Redovisningen av Framtidens stad-projektets lokala del i Karlstad innehåller
4 delrapporter med sammanställningar av inkomna synpunkter från workshops
och webdialog samt en förslagshandling med inriktningsmål för centrala Karlstad.
Inriktningsmål för centrala Karlstad.
Del 1. Identitet
Del 2. Innehåll
Del 3. Utvecklingsbara platser
Del 4. Vad saknas?

Projektledning:

Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare Tillväxtcentrum, Karlstads kommun
Olle Wikberg, samhällsstrateg Tillväxtcentrum, Karlstads kommun

FÖRORD
Karlstad centrum behöver en långsiktig strategi – en strategi för utveckling som
kan skapa möjligheter till stadsliv.
Eftersom Karlstad centrum är stadens och en av regionens viktigaste fysiska
resurser – krävs stabilitet och långsiktigt tänkande. Karlstad centrum ska fungera
som en av motorerna i regionen i decennier framöver. Vilket avtryck sätter vi nu
– och vad lämnar vi till nästa generation? Hur får vi staden att upplevas komplett
och ändå behålla möjligheten till framtida utveckling?
En stad ska utvecklas kontinuerligt. Just nu händer mycket i Karlstad och
förnyelsen av centrum är en av våra viktigaste uppgifter inför framtiden.
Framtidens stad – hur ska den se ut? Hur ser vi på vårt centrum idag och hur vill
vi att det ska se ut om 10 år?
Många har deltagit i den genomförda dialogen och den sammanfattande bilden
är tydlig. I centrala Karlstad finns stora förbättringsmöjligheter men också stora
kvaliteter som måste hanteras varsamt och utvecklas med omsorg.
Projektet Framtidens stad är ett första steg för att nå en gemensam bild av hur
framtidens Karlstad centrum ska se ut. Syftet med inriktningsmålen för centrum
är att samla bilden av hur vi ska se på och arbeta med centrum och lyfta det som
efterfrågas och samtidigt skapa ett levande och attraktivt centrum som kan vara
en motor för regionen.
Följ med och delta på resan!

1. INLEDNING
PROJEKTET
Ett nationellt projekt

Ungdomsfullmäktige samt de tekniska kommunala förvaltningarna. Totalt har
omkring 100 yrkesverksamma personer deltagit i de diskussioner som förts.
Medborgardialogen fördes via kommunens hemsida. En del utgjorde en enkät
med frågor kring identitet, innehåll och vad som saknas, och en del utgjorde en
interaktiv centrumkarta där individen fick markera favoritplatser, platser som
fungerar dåligt för gående eller cyklister, otrygga platser samt platser för
utveckling. Totalt lämnades det in omkring 700 svar med synpunkter, varav 25 %
utgjorde svar på enkäten om innehåll och vad som saknas samt ca 75 % utgjorde
svar på kartdelen kring bl.a gång, cykel och utvecklingsbara platser.

Under 2014-2016 har WSP tillsammans med Fastighetsägare GFR samt
organisationen Svenska stadskärnor drivit visions- och scenarioprojektet
Framtidens stad, där Karlstad tillsammans med Varberg, Gislaved och Motala
deltagit som representanter från större respektive mindre svenska städer.

Utöver det har det förts separata diskussioner med planerarna från övriga
Värmländska kommuner om deras förväntningar på Karlstads centrums roll som
motor. Dialog har även förts med företag som besökte Företagssalongen, och
deras bild av centrum.

Representanter från Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen
samt Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i projektet. En lokal
workshop med lokala representanter från näringsidkare, centrumorganisationer,
fastighetsägare, kommunala tjänstemän mfl hölls för Karlstads del i augusti 2015.

I alla de dialoger som förts har fokus legat på Centrums identitet, innehåll och
gestaltning, vad som fungerar bra respektive dåligt och vad som saknas, samt
utvecklingsbara platser. I mån av tid har det även förts en kort idédiskussion kring
”Dragare”, dvs något som skulle kunna tillföras centrum och som skulle ”sätta
Karlstad på kartan”.

Projektet har resulterat i en ny handelsutredning för Karlstads kommun, som
bland annat prövar centrums möjligheter till tillväxt, samt trendanalys av
omvärldsförändringarna i landet och scenarier för möjlig samhällsutveckling i
svenska medelstora städer.

En parallell lokal process
Parallellt med det nationella projektet har det genomförts en helt lokal process
som Tillväxtcentrum har drivit. Inom den lokala delen genomfördes under 2015
en webdialog med allmänheten, samt totalt 13 workshops med olika grupper,
som påverkar eller påverkas av hur Karlstad centrum utvecklas i framtiden.
Workshopgrupperna bestod av representanter för näringsidkare inom handel,
besöksnäring, krogar, restauranger och caféverksamhet, fastighetsägare,
Kårstyrelsen på Karlstad Universitet, politiker i Tillväxtutskottet och

Efter avslutad dialogprocess, har projektledningen på Kommunledningskontoret
sammanställt alla inkomna idéer och synpunkter från både grupperna och
webdialogen, vägt av samt dragit slutsatser utifrån resultatet. Detta har lett fram
till ett förslag på strategiska inriktningsmål för centrum. Målen ska ligga till grund
för kommande planering i såväl program, detaljplaner och annan ombyggnad
samt samordning mellan fysiska aktiviteter och installationer i centrum. Målen
kommer också att utgöra grund för centrumfrågor i kommande översiktsplan.

Upplägg av rapporten
Denna handling redovisar förslag till inriktningsmål för utvecklingen av centrum.
Dialogarbetet som genomförts utgör underlag till denna handling och redovisas i
separata tematiska delrapporter för respektive fråga.
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Under det nationella projektet och
den lokala processen har trender
diskuterats. Bilden intill
sammanställer de trender som
berör Karlstad på olika sätt.

2. INRIKTNINGSMÅL FÖR CENTRUM
Karlstad utgör i dagsläget en medelstor svensk stad som växer snabbt. Staden är
på väg att gå från en stor småstad till att bli en liten storstad. Inflyttningen är stor
och det byggs i många stadsdelar nära centrum, vilket ökar trycket på förnyelse
även av Karlstad centrum. Centrum är dock fortfarande litet i förhållande till en
stad av Karlstads storlek och behöver därför växa.

Det behövs även fortsatt diskussion på ett mer processmässigt plan, där det är
viktigt att åstadkomma ett ”rundare tänk”, attitydförändring och ett bättre
samarbete mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv. För att lyfta centrum
krävs att alla arbetar mot en gemensam målbild kring upplevelsevärden och
mänskliga kvaliteter. Det är de som gör Karlstad stadskärna till ett besöksmål.

Centrum ger det första intrycket av Karlstad som kommun, och till viss del även
Värmland. För att förbli en attraktiv plats att bosätta sig eller etablera sig i, krävs
ett mer levande Karlstads centrum, som utgör hjärtat i staden och ger utrymme
för liv oavsett öppettider eller årstid. Människor drar andra människor och ett
första positivt intryck ger ofta förutsättningar för att attrahera fler och
återkommande besökare och invånare.
Centrala Karlstads stadsbild består av breda långa raka gator, en relativt jämnhög
och sammanhållen kvartersstad, och ett antal gågator som i dagsläget upplevs
som lite tråkiga och småstadsmässiga. Vattenområdena har utvecklats under lång
tid och utgör en viktig attraktionsfaktor som dock inte hänger samman med
citykärnan. Centrum har en mycket stor potential att utvecklas till det pulserande
hjärta som driver och håller samman regionen. Men då krävs en omvandling av
framför allt de mest centrala delarna, men även fortsatt förnyelse för att öppna
upp vattenområdena mot centrum med aktiva stadsrum.
Karlstad har även andra tillgångar som Krogstaden Karlstad, som har
förutsättningar att återigen bli en nationellt erkänd hotspot. Även kultur- och
evenemangsstaden utgör en mycket stark tillgång som bör utvecklas ytterligare i
centrum, med såväl små som stora kulturevenemang och mötesplatser för kultur.
Centrum utgör Karlstads viktigaste handelsplats och en tillgång framför allt för
regionen där Karlstad centrum är en punkt man kan söka sig till, för att få del av
den större stadens puls och oväntade möten. Tillväxtpotentialen för
sällanköpshandel för beklädnad, hem och fritid ska tas tillvara i centrum bl.a
genom förstärkningar längs gatumiljöerna i såväl A- som B-lägen.

Framtidens centrumstadsdelar utgör Tingvallastaden, Haga, Klara och
delar av Viken och Inre hamnen, som successivt förtätas och håller på att
utvecklas till naturliga delar av Karlstads centrum. Dessa delar bör
utformas så att de hänger samman med varandra och
gestaltningsmässigt vänder framsidan mot centrum.

MÄNSKLIGT

EN MÖTESPLATS

KULTURELL NOD

Mänsklig skala

Fler levande torg & gatumiljöer

Fler dragare!

Prio gående & cyklister

Utveckla och ta tillvara det blå

Låt kulturen synas på stan!

Utveckla det sinnliga

Mer icke-kommersiellt

Balans gammalt & nytt

Förnya gågatorna

LEVANDE

LÅT CENTRUM VÄXA!

VÄLKOMNANDE

Mer blandstad med levande
bottenvåningar

Förstärk stadens viktigaste
handelsnod!

Karlstad C – en regional och
nationell mötesplats

Ge plats för små och stora
evenemang i centrum

Möjliggör för A-city att växa

Få in studenter till centrum

Knyt ihop centrum

Mer värdskap & Sola-attityd

En tätare men grön stad

Lättillgängligt

SPÄNNANDE OCH
OVÄNTAT!

KLIMATSMART &
EKOLOGISKT HÅLLBART

Variation över året & dygnet

Förebygg värmeöar

Våga mer arkitektur!

Hantera dagvattnet

Ge plats för det
småskaliga & unika

Tillåt lokal matkultur
Utveckla återbruk

SOCIALT HÅLLBART
Ett centrum för alla
Ökat barnfokus
Tryggt
Ge plats för urbana sporter

EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER:
Starta ett projekt för att
utveckla gågatorna och
handeln mot gatan
Samverka med fastighetsägarna inom genomförandet
av Stadsdelsvisionen om ökad
handel mot gatan, klustring,
utvecklingsstrategi kring
delområden etc
Jobba med att skapa trygga
och levande gångstråk mot
Sandgrund, Haga, Herrhagen,
Viken och Klara

Dagens A-lägen för handel (rymmer ofta kedjor och starka varumärken) ligger inom befintliga gallerior och endast en marginell del utgör A-lägen utmed Drottninggatan
och Västra torggatan. Detta gör att centrum koncentrerat och introvert, vilket gör att gågatorna tappar i attraktivitet. Målsättningen bör vara att i ett första steg
utveckla tät handel på gatorna mellan galleriorna och därefter utöka A-handelslägena västerut på Drottninggatan fram till Almentorget, samt att i ett andra steg försöka
vända en framsida med handel, restauranger och service mm ut mot Östra torggatan, Järnvägsgatan, Hamngatan och Tingvallagatan. Förutom A-handelslägena bör Bhandelsstråken med bl.a unika butiker och alternativ handel stärkas, både norrut i Nordstaden, österut på Drottninggatan och mot Haga. Ett nytt ” återkommande
torghandelsstråk” med temahandel skulle kunna öppnas för att stärka sambanden med Haga, i ett stråk där det är svårt att få till levande bottenvåningar.

LÅT CENTRUM VÄXA!
Karlstad stadskärna utgör viktig motor för Karlstad och Värmland. Citykärnan har dock krympt sedan 1970-talet, då galleriorna
byggdes ut och starka noder i de norra delarna av centrum omvandlades till annan verksamhet. Dagens handelskärna bedöms som
alltför koncentrerad och liten för en stad av Karlstads storlek, och behöver därför expandera ytmässigt. Få starka utomhusstråk och att
en stor del av handeln sker inne i galleriorna, där huvuddelen av A-lägena för handel finns, gör centrum relativt introvert. Gågatorna
upplevs som breda, storskaliga och osammanhängande. För att främja tillväxt och ett gott första intryck behövs omvandling.

Förstärk stadens viktigaste handelsnod!
Utveckla centrumhandeln! Handelsutredningar (WSP 2016, 2017) visar på en sammanlagd potential om ca 14.500 kvm ytterligare sällanköpshandel (BTA) inom beklädnad,
hem och fritid fram till år 2025 inom Karlstads kommun, och rekommendationen är att huvuddelen av denna tillväxtpotential lokaliseras i stadskärnan, som redan idag står
under hård konkurrens från externhandeln i Bergvik, Välsviken mm. En stor del av handeln bör också vända sig ut mot gatorna, för att stärka centrum som attraktiv
handelsplats. Utöver handelspotentialen i centrum finns en utvecklingspotential för restaurangnäring och annan kommersiell service. Rekommendationen vad gäller
livsmedelshandel är att i första hand stärka centrum med en ny större matbutik.

Möjliggör för A-city att växa
Vänd mer handel mot gatan och utveckla attraktiva lägen för A-handel, mot i första hand Drottninggatan och Västra torggatan. Centrum ska primärt expandera västerut på
Drottninggatan fram till Almentorget och mot älven. Citys närhet till älven är en konkurrensfaktor, men kontakten är ändå liten idag, och city behöver på olika sätt knytas
samman med de unika miljöerna utmed älvpromenaden. En tydlig framsida bör även utvecklas mot resecentrum med handelsentréer och lokaler vända mot Hamngatan.
Själva resecentrum bedöms ha potential att primärt rymma service och handel riktad mot resenärerna. Stråk med B- och C-lägen för handel utgör livsnerver till city och ger
utrymme för unika butiker och alternativ handel, som inte klarar samma hyra som ex kedjor. Klustring kan öka attraktionen. Mer plats för butiker etc bör frigöras i B-lägen.

Knyt ihop centrum
För att centrum ska kunna växa och bli den naturliga mötesplatsen är det viktigt att staden hänger samman. Stråk för gående och cyklister mot kringliggande stadsdelar som
Haga, Herrhagen, Viken, Inre hamnen, Klara och Sundsta/Norrstrand måste utformas smidiga, sammanhängande och inbjudande. Om även delar som Sandgrundsudden,
City, Domkyrkan och Almen, kan knytas samman till en helhet, blir upplevelsen att centrum är större och rymmer en bredd av platser och miljöer. Utveckla promenadstråk,
och låt Centrum
Haga. Haga utgör Karlstads ”söder” och rymmer mycket av det unika utbudet, cirkulär handel och har en annan karaktär som handelsplats, vilket kan
komplettera centrum. Det är också viktigt att utveckla stråket Västra torggatan över Stora torget ända ner mot Stadsträdgården.

EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER:
Eftersträva detaljrikedom i hus
och gestaltning som tilltalar
människan som rör sig på gatan,
speciellt i områden med hög
exploatering

Mitticity utgör ett bra lokalt exempel på
hög exploatering som utformats i en
mänsklig skala genom en detaljrik fasad.

Fortsätt utveckla
”Ett blommande Karlstad”
Jobba med positiv ljudmiljö med
ex vattensorl, variation mellan
tysta och bullriga rum etc
Hantera och prioritera cyklister
och cykelparkering i centrum
Gör gågatorna till gågator

Århus utgör en viktig referens för vad som
saknas i Karlstad centrum avseende
utformning. Småskalighet, variation, mänskliga
mått och detaljrikedom samt en blandning av
kommersiella och informella sittplatser gör
staden till en levande och lockande plats.

Porlande vatten och stadsgrönska
utgör ett exempel på sinnliga
värden som kan utvecklas
ytterligare i Karlstad centrum.

Löfbergs lilas rosteri tillför staden ett
svårslaget sinnligt doft- och smakintryck.

Blomsterarrangemangen tillför uppskattade
syn- och doftintryck, och bör utvecklas än mer.

MÄNSKLIGT!
Mänsklig skala och mänskliga värden är en grundförutsättning för en attraktiv stad. Städer har sen bilismens genombrott utformats efter
enbart bilens krav, med stora mått, överdimensionerade reklamskyltar, belysning etc. Karlstad centrum är starkt infrastrukturpräglat, och
bl.a järnvägen, Järnvägsgatan och Hamngatan upplevs som kraftiga barriärer för gående. Bussarna skapar god tillgänglighet, men
upplevs samtidigt dominera stadsbilden. Få områden upplevs inbjudande att hänga på och vistas i en längre tid. Gående och cyklister
trängs på gågator och trottoarer vilket skapar otrygghet och irritation. Där det sinnliga och mänskliga finns lever dock staden.

Mänsklig skala
En mänsklig skala innebär inte glest och luftigt. Hög exploatering och täthet är en förutsättning för en levande stad, en stadskärna ska myllra - annars är det inte stad. Men
en hög exploatering kräver också en mänsklig skala i formspråk och fasadutformning, där stor omsorg läggs på en hög detaljrikedom, intressanta bottenvåningar, en
vertikalitet i gestaltningen med korta fasadliv och många entréer mot gatan. Gestaltningen ska vara anpassad för den gående människan. Offentliga rum kan vara stora
eller små men ska grundas på en rumslighet, utformning och skala som stimulerar stadslivet.

Prio gående & cyklister
Karlstad uppfattas som en promenadvänlig stad, men centrum behöver kompletteras med fler attraktiva förbindelser för gående och cyklister. Dagens princip att låta all
gång- och cykeltrafik samsas i centrum och låta cykeltrafiken ”sila” skapar konflikter och otrygghet framför allt på gågatorna. Det prioriterar heller inte cyklisterna som
trafikantgrupp. Man ska kunna flanera utan att behöva oroa sig för att bli påkörd. Likväl ska cyklisten ha rätt att någonstans cykla i ett snabbare tempo än de gående. Låt
cyklarna få sitt ”snabbstråk” och låt flanörsytorna vara ”flanörsytor”. Snabbcykelstråk på bl.a Östra torggatan och Hamngatan som kopplar på andra cykelstråk, medger
snabba passager genom city för cyklister. Gågatorna i A-läget bör fredas helt från cyklar, och i stället bör utrymmen skapas för lek, häng och vistelse för olika åldrar.
Förbättra befintliga stråk mellan centrum och Stadsträdgården/Viken/Inre hamnen för att överbrygga järnvägen som barriär, och utforma Hamngatan till en stadsgata som
ger utrymme även för stadsliv, gående och cyklister, med goda entréer till resecentrum.

Utveckla det sinnliga
Människan behöver nyttja och stimulera sina sinnen för att må bra. De traditionella sinnena – syn, hörsel, doft, smak, känsel – utgör en viktig del i stadslivet. Att kunna
känna doften av kaffe och blommor, höra vattnet porla i fontänen och eller andra människor sorla, att se vattenglitter eller spännande konstverk, kunna pröva nya smaker
eller känna gräs eller kullersten under fötterna. Allt är viktiga influenser i staden som kan stimulera kreativitet och öka livskvaliteten. Även balansen utgör ett sinne som
kräver stimulans speciellt hos barn, vilket kan vara ett intressant inslag i stadsmiljön att arbeta med. Kan Karlstad centrum bli en explosion av sinnliga värden kan det gynna
såväl stadslivet som livskvaliteten för boende, verksamma och besökare.

Mer blandad kvartersbebyggelse skapar
en grund för liv och rörelse i centrum.

Människor drar människor. Enkla
uteserveringar intill fasad gör att
stadens gator upplevs som mer levande
och inbjudande.

Jönköpings nya stadsdelar bygger på kvarter
med handel i bottenvåningen och kontor och
bostäder i de övre planen.

EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER:
Se över användningen av
stadens bottenvåningar och
definiera problematiska stråk
och möjligheter till utveckling
Definiera en målsättning och
utvecklingsplan kring
evenemang som kan fungera i
centrum
Förtäta i strategiska lägen,
med både bostäder,
besöksverksamheter mm

Scenen på Brandts Klädfabrik i Odense är exempel på
en enklare öppen scen som kan vara tillgänglig för
mindre evenemang.

Dess mer staden förtätas – dess mer platser för möten och
rekreation behövs, för att staden ska vara attraktiv. Enbart
bostäder eller kontor gör staden ointressant att besöka.

LEVANDE!
Blandstaden, med en mix av bostäder, kontor, besöksverksamheter, handel mm, utgör en grund för en levande och trygg stad. Bara
bostäder skapar sovstäder, och enbart kontor skapar otrygga områden kvällstid. Staden behöver leva 24 timmar om dygnet och över hela
året för att vara attraktiv. En tät bebyggelse ger en högre täthet av människor, och människor drar människor. Besöksverksamheter och
evenemang utgör komplement till det vardagliga stadslivet och tillför spänning och en positiv anonymitet som öppnar staden för alla.

Mer blandstad med levande bottenvåningar
Idag finns en relativt blandad bebyggelse med bostäder inom i stort sett hela Tingvallastaden. Vissa stråk, där den sociala kontrollen är låg, kan dock fortfarande upplevas
otrygga för gående och cyklister. Där bör mer boende eller ex större bemannande hotell, där folk rör sig kvällstid, prioriteras. Det kan exempelvis gälla området kring gamla
fängelset och vid befintlig bussterminal. Kring evenemangsplatser och tunga krogstråk kan konflikter uppstå med boende, varför antalet bostäder bör begränsas i dessa
stråk. Levande bottenvåningar och entréer mot gatan är helt avgörande för att skapa en levande stad. Långa, döda bottenvåningar bör karteras och utgöra grund för
prioriterade ombyggnader. Staden ska vara uppbyggd i korta sekvenser och det får gärna hända något kontinuerligt som gör staden rolig att röra sig i. Öppna
bottenvåningar, entréer, balkonger etc gör att folk rör sig in och ut från byggnader och att det finns saker att titta på. Att lätt kunna se andra människor ökar tryggheten.

Ge plats för små och stora evenemang i centrum
Evenemangsstaden Karlstad ska synas i centrum, både med stora och små evenemang. De två stora informella utomhusarenorna för evenemang – Sandgrund och Stora
torget – bör fortsätta nyttjas, men antalet och urvalet av evenemang bör dock samordnas. Efterfrågan är stor på en fast men flexibel, mindre stadsscen som möjliggör även
enklare evenemang och uppträdanden av lokala band, dansgrupper etc. En sådan skulle kunna rymmas vid biblioteket, Stora torget och/eller Inre hamn eller på någon av
gågatorna. Promenadvänligheten är en viktig förutsättning för att evenemangsstaden Karlstad ska fungera bra. Det är viktigt att evenemangsområdena knyts ihop och att
det blir möjligt att gå smidigt mellan dem. Det stärker samverkansmöjligheterna och främjar en kultur där man går och cyklar till evenemangen. Centrum behöver också ge
plats för spontana evenemang som ex danskvällar, chigong, tillfälliga konstprojekt, idrottsevenemang mm. Ett enkelt öppet utställningsrum efterfrågas på någon av
gågatorna, som kan ge det regionala näringslivet möjlighet att marknadsföra sig, öppna upp för kurser, barnevenemang, föreningar, utställningar etc.

En tätare, men grön stad
Vissa delar av centrum är idag glest bebyggda och händelselösa, vilket skapar otrygghet. Stora ytor upptas till impediment, parkering och storskaliga trafiklösningar, vilket
innebär ett lågt markutnyttjande i den del av Karlstad med högst bebyggelsetryck. Glesa strukturer och stora öppna ytor för ex parkering bl.a vid Karl IX:s gata och
Hagaleden innebär att infarterna blir genomfartsleder och barriärer istället för stadsgator. Förtätning bör därför ske i strategiska lägen. Mark bör samtidigt också avsättas
för framtida utveckling av stadsfunktioner som ex kultur, evenemang, mötesplatser etc. En allt tätare stad ställer krav på allt fler attraktiva parker och platser för
återhämtning. Grundregeln är att dess mer man förtätar, dess mer offentliga ytor behövs för möten och stadsliv. Befintliga parker i centrum behöver öppnas upp och
förbättras ytterligare och där det är möjligt bör nya mindre fickparker och gröna allmänna gårdar prövas.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:
Gatukonstfestival 2017

Unika butiker utgör en
viktig del i det
oväntade utbudet för
handel.

Möjliggör en ny julbelysning till 2017
Arrangera en studieresa till Europa
för tjänstemän, politiker och
fastighetsägare för att
omvärldsbevaka och skapa
gemensamma referensramar
Utveckla ett gemensamt synsätt
kring stöd till små, unika företag
inom handel och besöksnäring.

Vinterbelysning skapar variation över året,
och höjer attraktiviteten i centrum den
mörka delen av året.

Testa att stänga av Hagastråket för
biltrafik en gång/månad och utveckla
den till en temamarknad, ex
julmarknad, Bondens marknad,
vintagemarknad etc

Annorlunda öppna uteserveringar drar och
skapar liv.

Ett stråk mellan Stora
torget och Haga för
tillfällig handel som t.ex
julmarknad, vintage, eller
bondens marknad skulle
öka sambandet med Haga
och öppna upp nya lågt
utnyttjade centrumdelar.

SPÄNNANDE OCH OVÄNTAT!
Det spännande och oväntade gör en stad värd att besöka även utan ärende. Ofta är dessa värden förbehållet storstäderna. Nya saker att
upptäcka gör att folk väljer att vistas en längre tid på en plats. En centrumbesökare som vistas 1-2 timmar längre tid i centrum, ger positiv
effekt på omsättningen i butiker, besöksmål, restauranger etc och därmed även antalet arbetstillfällen. En spännande och oväntad stad
stimulerar kreativitet och innovationer och kan attrahera fler besökare och nya invånare. Karlstad centrum upplevs i dagsläget av många
som identitetslöst, grått och sterilt. Många efterfrågar oväntade inslag och vinterliv. En stor potential ligger i att utveckla dessa värden.

Variation över året & dygnet
Aktiviteter, evenemang, tillfälliga installationer med belysning, konst, kultur etc skapar variation över året. Karlstad bör fortsätta utveckla vår- och sommarstaden, med fler
mötesplatser vid vattnet, sommarevenemang, uteserveringar etc. Men mer engagemang behöver även läggas på höst- och vinterstaden Karlstad. Utnyttja snö och is och
anlägg pulkabackar eller isbanor i stan. Skapa en utformning av uteserveringarna så att fasadnära delar kan stå kvar under en längre tid på året. Skapa stadsrum som är
spännande även på vintern. Belysningen, som är en viktig del under den mörka delen av året, ändrar också karaktären i stadsmiljön över dygnet. Belysningen bör hanteras
utifrån en samordnad gestaltningsplan och i samverkan med övriga aktörer. Den allmänna belysningen ska samspela med markbeläggning, fasader, grönska, julbelysning
mm. Första steget bör vara att utveckla gågatorna. Stadsförnyelse ska ge plats för aktiviteter som kan skilja sig över dygnet och skapa stadsliv oavsett årstid.

Våga mer arkitektur!
Våga mer arkitektur! Ska Karlstad sätta sig på kartan, behöver man jobba målmedvetet och ambitiöst kring arkitektur och stadsgestaltning. Karlstad har många lyckade
exempel, som bl.a Mitticitykvarteret, Brigadmuseet och mindre infillprojekt. Eftersom Karlstad centrum är en av de viktigaste fysiska tillgångarna i kommunen och länet,
behöver all nybyggnation inom centrum ha en extremt medveten gestaltning. Ska Karlstad vara en framåt stad behöver också arkitekturen vara modern och utgöra ett
avtryck från idag. Viss äldre bebyggelse i centrum kan behöva förnyas och bör i så fall samordnas med ett helhetstänk med omvandlingar av gågatorna. Våga förnya det som
inte fungerar och som inte är kulturhistoriskt intressant. Och våga ta ut svängarna i gestaltning mer än i byggnadshöjd!

Ge plats för det småskaliga & unika
Det unika och småskaliga fokuserar på unika butiker, krogar & caféer, alternativ handel som ekohandel, testbutiker mm. Ny design och nya produkter har inte alltid
möjlighet att etablera sig med egna butiker och kan behöva testarenor för att pröva sina produkter en kortare tid. Alternativ handel, vintage och andra former av återbruk
är en växande marknad, som i storstäderna ofta utgör turistmagneter. Unika småbutiker kommer sannolikt mer och mer utvecklas hand i hand med näthandel, showrooms,
omnihandel etc, vilket kan ge ökade förutsättningar för det unika att överleva. Trenden kommer stort och nya butikskoncept utvecklas. Även torghandel och tillfällig handel,
som bondens marknad etc är en viktig del i det småskaliga. Karlstads starka matkultur bör lyftas fram i staden på ett helt nytt sätt och ges utrymme att utvecklas för att
stärka handeln med det närproducerade och ekologiska. En återkommande lördagsmarknad mellan Stora torget och Haga i förlängningen av Kungsgatan förbi Domkyrkan
och Domkyrkobacken ner till Hagatorget, där trafiken stängs av under några timmar en lördag skulle stärka möjligheterna att handla lokalproducerat i Karlstad.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:
Prioritera omvandling av
gågatorna i city
Möjliggör häng, lek och både
kommersiella och gratis
mötesplatser på gågatorna
Utveckla Domkyrkoplan och
området kring Domkyrkan till en
målpunkt för återhämtning och
tillfälliga arrangemang
Utveckla aktiva stadsrum för
möten och vistelse vid älven

Mötesplatsen Media center i Malmö, rymmer café,
grupprum, konferenslokaler, kontor mm och utgör
en odefinierad inomhusarena för möten.

Enkel mötesplats för spontan
lunchdans.

Utveckla entrén till Domkyrkan och
skapa ett nytt Domkyrkoplan som löper
vidare i en serie små platsbildningar mot
Haga. Domkyrkan utgör en outnyttjad
resurs som skulle kunna utvecklas till en
grön oas för rekreation och förstärka
Domkyrkan som besöksmål.

Ett oväntat stråk vid Tingvallagymnasiet som
skulle kunna rymma en enkel uteservering i
anslutning till skolans restaurangutbildning.

EN MÖTESPLATS!
Stora torget, Residenstorget samt Soltorget, som inte är ett traditionellt torg, utgör viktiga mötesplatser i centrum. Almentorget är ett
välkommet tillskott som mötesplats och har potential att utvecklas till en viktig plats i staden. Med Valvet öppnades en av stadens få
kvarvarande innergårdar upp. Staden behöver dock en mängd nya stadsrum av olika karaktär som möjliggör möten, binder samman
staden och breddar upp för olika åldersgrupper. Gågatorna är viktiga mötesplatser men upplevs som storskaliga, trista, och sterila.
Efterfrågan är stor på småskaliga stadsrum, gränder och det mysiga, som är en av attraktionsfaktorerna för centrum.
Utvecklingspotentialen är stor.

Fler levande torg & gatumiljöer
Karlstad behöver fler nya offentliga rum - framför allt småplatser, attraktiva stråk och gatumiljöer, som erbjuder vistelse mitt i stadsvimlet. Fler mötesplatser av olika
karaktär ger möjlighet för alla att hitta sin favoritplats i staden. Stadsmässig grönska, som solitärträd, alléer och planteringar, har en viktig roll att balansera hårt med mjukt.
Vi behöver skapa förutsättningar för att besökare ska vilja vistas på ytorna och bara flanera eller ”hänga” i stan. Såväl innehåll och som gestaltning behöver samspela med
bottenvåningar som ger möjlighet till aktivitet. Parker och grönytor, som Stadsträdgården och Almen-parken, ska utvecklas, så de upplevs tillgängliga, trygga och öppna.
Positiva satsningar som kulturstråk, Art street, Älvpromenad, Hagastråk mm bör samordnas med annan utveckling av bl.a city, för att stärka centrum ytterligare.

Utveckla & ta tillvara det blå
Centrala Karlstad behöver fler vattennära stadsrum. De unika vattentillgångar som staden har ska tas tillvara och fler mötesplatser, ”häng” och aktivitetsplatser ska
möjliggöras mot vattnet – exempelvis vid Residensparken/torget, öster om CCC, vid slussarna vid Pråmkanalen och Slusscaféet. Bind samman alla vattenstråk Älvpromenaden, befintliga miljöer kring Pråmkanalen och förnyelseområdena kring Inre hamnen och Mariebergsviken. Utveckla också älvstråket med nya platser och
aktiviteter vid bl.a Stenbron. Antalet restauranger och caféer som vänder sig mot älven bör utökas, med uteserveringar mot vattnet i sollägen.

Mer icke-kommersiellt
Alltför få använder centrum som mötesplats och ofta måste man köpa något för att kunna vistas på en plats. För att få en levande stad behövs mer icke-kommersiella
”häng-platser” eller så kallade ”Gratishäng”. Man ska inte behöva köpa en öl eller mat för att få slå sig ner i staden, det ska även finnas sitt- och mötesplatser för att bara
vistas på stan. Stora torget utgör en bra hängyta som är möjlig att utveckla ytterligare. Men även gågatorna och samt torgen bör få informella sittplatser, där det känns
accepterat och inbjudande att slå sig ner och titta på folk, konst, leka eller bara vistas i stadslivet i allmänhet.

Förnya gågatorna
Gågatorna utgör en av centrums viktigaste tillgångar, och stadsliv i olika former behöver främjas utmed stråken. Dagens gågator har förnyats successivt. De har dock en
osammanhållen gestaltning som behöver ses över och moderniseras utifrån en helhetsgestaltning med ytor för ännu mer stadsliv. Allt från markbeläggning, belysning,
uteserveringar, gatuskyltning, möblering, fasader, entréer, cykelparkeringar, konst, evenemangsplatser, tillfälliga installationer etc ska samspela och behöver ses över i ett
sammanhang. Gågatorna ska vara en attraktionsfaktor med en bredd av aktiviteter och funktioner som kompletterar inomhusgalleriorna.

EXEMPEL PÅ
TÄNKBARA ÅTGÄRDER
Utveckla konceptet Art street
Samverka med besöksnäringen
mfl för att utveckla nya
reseanledningar och dragare
till centrum.
Paketera, utveckla och
synliggör kulturarvet och ny
modern kultur

Balans mellan gammalt och
nytt är en förutsättning för
en stad i utveckling.

Lekfull konst. Att utnyttja konst i staden för lek gynnar
såväl betraktaren som attraktiviteten för barn i centrum.

Möjliggör
utomhusföreställningar för
befintliga kultur- och
teaterscener

En ny konsthall skulle komplettera
Lerin-museet och marknadsföra
Värmland i Karlstad som ett
konstlän.

Mer kultur! Fler platser för möten och kulturhäng
efterfrågas liksom jazzcaféer, öppna scener för lokala
band etc.

Exempel på väl anpassad förtätning av
staden, bakom Domkyrkan.

KULTURELL NOD!
Kulturen är ett viktigt inslag i en levande, kreativ stad, och kan utnyttjas som en tillväxtfaktor. Karlstad centrum har ett starkt kulturliv
med teatrar, operan, bibliotek och ett flertal muséer mm. Dock upplevs kulturlivet som relativt osynligt. Många efterfrågar mer kultur
utomhus och att också kulturhistoriken i bebyggelsen ska bli en levande del centrum. Kulturklustret vid Biblioteket, Sandgrund,
Värmlands museum och Lerin upplevs ligga avsides, men samlar ändå årligen omkring en halv miljon besökare. Kulturarvet och
berättartraditionen med Sola, Fröding, Ferlin och Lagerlöf utnyttjas inte till fullo, och moderna kulturyttringar får lite plats i stadsrummet.

Fler dragare!
Karlstad är en stark del av den internationella marknaden men relativt svag inom den svenska besöksmarknaden. I centrum finns en solid grund att stå på med många
framgångsrika kulturinstitutioner, men också med en stor utvecklingspotential för modernare och mer alternativa kulturyttringar, som kan bli potentiella dragare. Karlstad
har sen lång tid förknippats med Sola och gör det än idag, men allt färre har en relation till Sola och många associerar begreppet till antalet soldagar. Historiskt har även
Sandgrund och Jäger satt nöjes-Karlstad på Sverigekartan. Idag utgör Lerin, Värmlands museum och evenemang som Island festival nationella dragare. Karlstad centrum
behöver dock fler nationella och internationella dragare som inför 2020-talet kan sätta Karlstad på Sverigekartan och öka attraktionen för centrum.

Låt kulturen synas på stan!
Kulturhistoria lockar många människor gamla som unga. Paketera kulturarvet med Sola, Fröding, kulturkvarteren och flottningen och gör det tillgängligt för besökare. Det
kan ske genom olika typer av fysisk guidning, mobila guidesystem i olika språk samt genom att lyfta fram kulturhistoriska platser och synliggöra dem i staden. Kulturlivet
behöver även bli synligt utomhus på stan med musik, opera, teater etc. De fasta kulturinstitutionerna som ex Wermlandsoperan borde ges möjlighet till årliga
kulturevenemang utomhus i centrum. Rör man sig i centrum ska man på något vis lätt kunna ta till sig vilket utbud som finns och vad som pågår för tillfället såväl lokalt som
regionalt. Kulturen behöver marknadsföras mer paketerat för att främja ett mer tillgängligt och levande kulturliv.

Balans gammalt & nytt
En stads fysiska kulturhistoria har stor betydelse för respekten och förståelsen av staden. Den ger en historisk förankring och visar på utveckling. Ofta är de historiska
kvarteren i en stad mycket laddade områden att arbeta med. De betyder mycket för allmänheten och många har känslomässiga band till dessa områden. Städer som Eksjö
och Visby lever på sitt kulturhistoriska arv, liksom Gamla stan i Stockholm. Utan kulturhistorien är staden ofta identitetslös och ganska intetsägande. Samtidigt behöver
staden också våga det nya som komplement till det gamla. Det nya ska utgöra ett historiskt avtryck av nutiden. Gammalt och nytt bör vara i balans för att en stad ska må
bra. Och en stad måste alltid fortsätta utvecklas – den kan och ska inte konserveras. Men, kulturhistoriska byggnader har en mycket viktig roll i stadens historiska och
mentala förankring som inte får raderas ut. I centrum har bl.a kvarteren kring Almen en stor utvecklingspotential, och området bör inspirera framtida tillkommande
bebyggelse på busstationen.

Bilden bytes till Bild på förslag till
resecentrum Karlstad.

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER:
Ta fram en handlingsplan på hur
studenterna kan bli en del av
centrumlivet
Arbeta med bemötandet i
centrum hos butiker och
restaurangnäring genom centrum
Karlstad

P-ledningssystem som leder bilister
till underjordiska garage är en
förutsättning för att få till en bättre
trafikmiljö inne i centrum. Barnen
på torget tittar ner i periskopet på
ett underjordiskt garage med
ca 800 parkeringsplatser.

Få ett p-ledningssystem på plats
Fokusera på att utforma Karlstad
C till ett välkomnande stadsrum
för resenärer till och från Karlstad
Utveckla en vision för ett
digitalt välkomnande till
Karlstads centrum
Mer Sola-attityd!

Studenterna behöver få utrymme i stan genom
studentbostäder, mötesplatser, arbetsplatser, men
för att de ska vilja stanna kvar i Karlstad är det viktigt
att de ska uppleva sig välkomna att delta och bidra
till i stadslivet centrum.

VÄLKOMNANDE!
Eva-Lisa Holtz, Sola i Karlstad, blev känd för sitt glada och ”soliga” humör och la redan på 1700-talet grunden till Karlstads starka
varumärke. Idag utlovas alla ett Varmt välkomnande, och alla våra gäster, studenter, nya invånare och företag ska trivas och må bra i
Karlstad. För att marknadsföra oss är bemötandet, välkomnandet och servicenivån viktig oavsett vem man representerar. Centrum är
ofta är det första man möter som besökare, och det är här vi kan väcka intresset att i förlängningen bo, verka och studera här. Här
läggs också grunder för att få studenter att bo kvar. Karlstad har också en stor fysisk utvecklingspotential, bl.a på resecentrum.

Karlstad C – en regional och nationell mötesplats
Karlstads nya resecentrum - Karlstad C - har potential att utvecklas till en strategisk nationell och regional mötesplats. Det kan bli en ”fysisk hotspot” med funktioner som
coffice, konferens, mötesplatser etc. Resecentrum ska välkomna till Värmland och marknadsföra länet, och sätta resenären i fokus. Det kräver att resecentrum utformas
som en levande och trygg del av stadskärnan, och att de två närmsta kvarteren i norr mot stationen öppnas upp. En omvandling av Hamngatan, är viktiga för att få
stationsområdet mer välkomnande. Fokus ska ligga på att hitta moderna, trivsamma och smidiga lösningar för gående och cyklister, som samspelar med övriga funktioner
som busshållplatser, hämtning/lämning med bil, taxi etc. Stationsområdet ska göra resan bekväm redan från start samt vid avslut, omstigning eller väntetider.

Få in studenter till centrum
Studenterna är en av kommunens viktiga satsningsgrupper för tillväxt. I dagsläget hänvisas dock studenterna enbart till Kronoparken, och universitetet är i princip osynligt i
Karlstad centrum, vilket gör det väldigt anonymt, samtidigt som studenterna får en liten relation med Karlstad som stad. Det medför att majoriteten av de inflyttade
studenterna är mindre benägna att stanna kvar i Karlstad efter avslutade studier. Fler studentbostäder och aktiviteter, arbetsplatser för studenter samt en kårfilial i
centrum skulle gynna stadslivet, cafékulturen mm samt synliggöra Karlstad som studentstad.

Mer värdskap & Sola-attityd!
Sola och Värmlänningarna har pekats ut som attraktionsfaktorer för centrum. Det glada, trevliga bemötandet är en viktig del i folksjälen. Denna ”Sola-attityd” bör utvecklas
och genomsyra alla delar från krog-, café- och restaurangnäring till fastighetsägare, kommun, handeln mfl. Ett gott bemötande och en hög servicenivå är billiga och enkla
medel för att skapa en välkomnande atmosfär. Sola-attityden bör även genomsyra samarbetet parterna emellan i centrum, där fokus bör ligga på gemensamma målbilder
och att hitta goda helhetslösningar till fysiska problem. Karlstad är en internationell stad och ligger på sjunde plats i Sverige när det gäller internationella hotellgästnätter.
Det ställer krav på gott värdskap med information, guidning, marknadsföring etc på andra språk. En digital vägledning för besökare skulle stärka välkomnandet och också
göra staden tillgänglig för alla.

Lättillgängligt
Centrum ska vara lättillgängligt för olika typer av resenärer. En del i tillgängligheten utgör upplevelsen av mötet med centrum. Det ska vara trivsamt att gå, cykla eller resa
in med buss och det ska vara lätt att parkera cykeln eller bilen. Enkelt tillgängliga parkeringar i entrépunkterna till centrum samt p-ledningssystem som leder bilisterna till
lediga platser är viktiga delar i ett funktionellt centrum. För att inte skapa nya barriärer utan främja attraktiva, trygga och välkomnande miljöer måste parkeringarna
gestaltas medvetet och utformas ytsmarta. Parkering ska fungera, vara lätt att hitta men inte synas och de ska ligga invid naturliga logistikstråk.

EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER
Peka ut och jobba in platser
för lek i cityområdet
Jobba vidare med ökad
trygghet inom purple flagprojektet samt i planer/projekt
Hitta en eller flera platser för
urbana sporter i centrum.
Utveckla lekmöjligheterna i
befintliga parker

Urbana idrottsoch lekmiljöer
efterfrågas allt
mer i staden och
behövs i centrum
för att stimulera
rörelse.

En studsmatta på torget kan utgöra en
lockande aktivitet för både barn och vuxna…

Indirekt belysning på träd,
hus, buskar och konst kan
många gånger upplevas
tryggare än ökad belysning
genom gatlyktor etc.

Ett centrum ska vara öppet för alla och locka
alla åldersgrupper för att vara socialt hållbart.

Oväntade konstinstallationer kan locka till diskussion
och öppna upp för spontana möten.

SOCIALT HÅLLBART!
Ett socialt hållbart centrum är avgörande i ett samhälle som bygger på integration och delaktighet. Centrum är ett ställe där olika typer
av grupper, människor och kulturer möts och bryts med varandra. Mötet är en del av spänningen i staden, och möjliggör nya upptäckter.
Karlstad centrum fungerar idag dåligt som en plats för alla. Allt fler familjer väljer att bo i stan, men barn och ungdomar har få platser
att vara på, förskolegårdar förpassas till ineffektiva lägen där inte bilar konkurrerar om ytan och oväntade möten har litet utrymme.

Ett centrum för alla
Ett socialt hållbart centrum är till för alla. Centrum är en demokratisk plats där alla måste få utrymme oavsett kön, ålder, kultur eller läggning. För få stadsrum och
mötesplatser gör att grupper som vissa kan uppleva störande, många gånger fysiskt konkurrerar ut andra grupper som vill vistas på olika platser. I en öppen stad ska ingen
behöva uteslutas vilket ställer krav på gestaltningen för att alla ska få rum. Exempelvis kan en mångfald av stadsrum och flera olika rumsligheter med sittplatser ge plats för
det avvikande eller oväntade, men samtidigt också ge plats även för andra, som annars skulle uppleva sig trängda och otrygga. Långsamt kan staden bli mer tillåtande.

Ökat barnfokus
Det har sagts att ”Miljöer som är bra för barn, är bra för alla”. Ett centrum som är lekfullt och kreativt, med informella lekplatser bl.a i handelsnära lägen utgör en kraftig
konkurrensfaktor och skulle stärka Karlstad centrums attraktivitet på många plan. Vattenlek, konstlek, klätterlek, ljud- och experimentlek och balansövningar kan lätt bli en
okomplicerad del av stadens gestaltning om barnperspektivet finns med i tanken från början. Det efterfrågas fler leksaksbutiker i centrum, som ökar barnens lust att åka dit
då familjen ska handla. Ökat barnfokus ställer också krav på trafiksäkra miljöer, varför det är viktigt att cykelstråken inte går genom gågatorna, framför allt på de partier
som utformas med lek som en integrerad del. Vid förskolor ska det finnas tillräckliga, roliga och smidiga lekgårdar.

Tryggt
Många delar i Karlstad upplevs i dagsläget som otrygga. Upplevd otrygghet minskar allmänt viljan att öppna sig för okända, ovana inslag, vilket i förlängningen minskar
toleransen för andra kulturer, värderingar, uttryckssätt etc. Otrygghet utesluter också många, framför allt ungdomar och kvinnor, från platser och stråk som borde vara
tillgängliga för alla. Rent och snyggt upplevs tryggare, och där utgör städning och omsorg om närmiljön, blommor samt fräscha tillgängliga toaletter en viktig del i
attraktiviteten. Ett blandat kvartersinnehåll är en annan grundbult, som medför att det alltid finns andra som kan se dig när du rör dig i ett område. En genomtänkt
belysning är avgörande. Det är dock inte alltid bättre med mer belysning, utan för mycket belysning kan bidra till att man lättare bländas och har svårt att uppfatta sin
omgivning och därmed upplever sig mer otrygg. Fokus bör bl.a ligga på att belysa rummet - inte individen i rummet.

Ge plats för urbana sporter
Många rör sig för lite, både barn, vuxna och äldre. Forskning visar bl.a att barn som rör sig för lite vilket får en svagare benstomme och löper större risk för bestående
skador ex vid benbrott. Det finns en stor efterfrågan på ytor för urbana sporter och spontanidrottsytor och en eller flera platser bör hittas i centrum för aktiviteter som
isbana, parcour, skate, boule, klättring eller liknande. Dessa urbanidrottsplatser kan berika stadslivet och utvecklas till viktiga mötesplatser som kan stärka centrums
attraktivitet och trygghet.

EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER:
Vid förnyelse - hantera förslag
till klimatåtgärder, ex gröna
väggar, stadsträd för skugga etc
Utveckla och förädla
torghandeln
Ta fram en specifik
dagvattenplan för centrum
med en idébank av
stadsmässiga lösningar för
fördröjning

Gröna väggar finns redan på vissa håll i Karlstad och bör bli en tydligare del i
gestaltningen i city, som ett komplement till träd och andra planteringar. Gröna
väggar kan ha stor betydelse för upplevelse och dagvattenfördröjning. Grönska
och träd har även visat sig ha en positiv effekt på viljan att handla.

Stadsträd mjukar upp de hårda stadsrummen och bidrar till bättre
lokalklimat, skugga och vindreduktion.

Parker och vatten drar ner temperaturen i
staden. Pråmkanalen utgör en vacker
tillgång som bör lyftas fram ytterligare.

KLIMATSMART & EKOLOGISKT HÅLLBART!
Klimatförändringarna kommer att medföra miljömässiga svårigheter i centrum. Med ett varmare klimat förespås värmeböljor som
sommartid orsakar tuffa förhållanden i hårdgjorda miljöer som Karlstad centrum. Likt medelhavsländerna kommer skugga att vara
eftertraktat. Ökade regnmängder vintertid när marken är frusen, samt häftiga regnstormar, riskerar att skapa översvämningar som dagens
dagvattensystem inte klarar av att hantera. Ekologisk hållbarhet är en grundbult i framtidens stad. Idag ökar bl.a efterfrågan på vintage
och ekologiskt producerad mat som inte transporterats runt jordklotet, och närheten till producenten är en konkurrensfaktor.

Förebygg värmeöar
Gestaltningen av stadens offentliga rum bör redan nu förebygga värmeöar och följder av ett varmare klimat. Redan idag ger galleriorna under varma dagar en eftertraktad
kyla till stadsbesökarna. Nya system för solkyla kan bli viktiga inslag i framtidens stad. Inslag av både vatten och grönska drar ner temperaturen i city, och skapar en bekväm
vistelsemiljö i staden. Gröna väggar, solitärträd, blomsterplanteringar, alléer, trädgrupper, grönska vid vatten samt fontäner, plaskdammar, kanaler etc är lösningar skulle
redan idag höja värdet av vissa stadsmiljöer i centrum, men i framtiden även bidra till ett bättre lokalklimat centralt. En smart grön stad ger stadsmässiga mervärden, och
tänket om stadsgrönska bör ingå i all planering i centrum. Parkerna måste göras lättillgängliga och ” glömda” parker bör utvecklas så de kan utnyttjas som stadsoaser.

Hantera dagvattnet
Dagvattnet måste hanteras på nya kreativa sätt för att inte problemen ska öka i framtiden. En dagvattenplan specifikt för centrum bör hantera vilka möjligheter som finns
att utveckla dagvattensystemet i centrum och hur mycket som behöver hanteras på något annat sätt. Ofta nämns gröna takplanteringar som en möjlighet, men i många fall
kommer det i konflikt med såväl kulturmiljö och stadens taklandskap, som med ofunktionella tekniska lösningar. En erfarenhets- och inspirationsbank bör därför byggas upp
inom kommunen samordnat med dagvattenplaneringen för att försöka hitta ett kartotek av olika typer av kreativa dagvattenlösningar i täta stadsmiljöer.

Tillåt lokal matkultur
Stadsodling och möjligheter att köpa närproducerad mat är en del av ett ekologiskt hållbart centrum. Många är rädda för de tillsatser som finns i maten och efterfrågar mat
som kommer från lokala och ekologiska producenter. Rawfood, fairtrade, vegan- och vegetarisk mat efterfrågas allt mer, men utbudet är än så länge litet i Karlstad
centrum. Allt fler vill också odla sin mat själv, och i flera storstäder är detta en trend, som i vissa fall inneburit att upp till halva matbehovet i staden täcks av privat
stadsodling. Där det är möjligt bör även Karlstad centrum ge möjligheter för stadsodling, främst i anslutande stadsdelar runt Tingvallastaden. I innerstaden kan
balkongodling, takodlingar etc utgöra alternativ. Många städer har en månatlig ”Bondens marknad” som ofta är mycket uppskattad. Detta bör prövas i Karlstad.

Utveckla återbruk
Cirkulär ekonomi med återbruk, vintage och återanvändning av material kommer stort runt om i världen, och för nytänkande företag utgör detta något som man väljer att
förhålla sig till. Jordens resurser är begränsade och många inser att ökad konsumtion behöver ske under helt andra former än i dag om människan och jordklotet ska
överleva. Återbruk, alternativ handel etc utgör samtidigt många gånger besöksmagneter, som ex Camden market, som utgör ett av Londons största besöksmål. Ett
strategiskt samverkansarbete bör påbörjas tillsammans med andra aktörer för att pröva möjligheterna för en utvecklad cirkulär ekonomi i Karlstad centrum.

