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SAMMANFATTNING VISION TINGVALLASTADEN
Förbättrad kollektivtrafik
Den kommande ombyggnationen av Karlstads 
järnvägsstation är en viktig satsning både för 
Karlstads och för hela regionens möjligheter 
till tillväxt. Ombyggnationer innebär att alla 
kollektivtrafikslag samlas på en plats i syfte att 
förbättra för resenären genom att underlätta 
byten. Samtidigt genomförs första etappen av 
Karlstads nya snabbstråk för buss (Karlstads-
stråket) vilket också är en viktig del att möta 
framtidens transportbehov. Dessa förbättringar 
av kollektivtrafiken ställer krav på anpassning-
ar av den fysiska miljön i Tingvallastaden och 
Haga vilka samordnas i denna vision.

Mindre genomfartstrafik och tydligare 
infartsparkeringar
En lösning för trafiken föreslås som prioriterar 
gående, cyklister och busstrafik i enlighet med 
kommunfullmäktiges antagande av Trafikplan
Karlstad, 2014. Biltrafiken planeras därför så 
att genomfartstrafiken genom centrala Karlstad 
minskas. Dels genom förändrade resvanor (fler 
övergår till cykel, buss t.ex) men även genom 
omledning till Jungmansgatan – Sjömansgatan 
– Tullhusgatan/Packhusgatan och till E18.

För biltrafik med centrum som målpunkt är 
kommer tillgängligheten fortsatt vara god. Vid 
entréer till centrum ska det finnas större par-
keringsanläggningar. För kortare ärenden finns 
möjlighet till parkering på gatumark där det är 
lämpligt och möjligt.
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Mer plats för gående och cyklister
Gående och cyklister är de högst prioriterade trafi-
kanterna i Karlstad. Att kunna röra sig till fots eller 
på cykel på ett tryggt och säkert sätt är en viktig 
demokratisk fråga. Flera gator omarbetas för att 
förbättra framkomligheten för gående och cyklister 
och för att åstadkomma attraktivare stadsmiljöer. 

Cykelstråken i Tingvallastaden och Haga ses över 
och ett sammanhängande cykelnät byggs ut. 

Bättre kopplingar
Vid förtätning är målsättningen att 
förlänga stadskärnan, göra platserna 
tydligare och tryggare och att stärka 
kopplingarna till intilliggande stads-
delar.

Nya kopplingar byggs ut och be-
fintliga förstärks i samband med att 
det nya resecentrumet byggs, vilket 
kommer att förstärka sambanden i 
staden. Hamngatans barriäreffekt 
minskas genom ny gatuutformning 
och omledning av genomfartstrafik.

Ett hållbart centrum
Konsekvenserna av föreslagna för-
ändringar gynnar ett hållbart resande 
genom att lyfta fram kollektivtrafik 
liksom gående och cyklister. Minskad 
genomfartstrafik ger gynnsamma 
lokala miljöeffekter som minskat bul-
ler och en förbättrad luftkvalitet. De 
förändringar som föreslås ger också 
förutsättningar för en utveckling av 
centrum med fler bostäder och mer 
handel centralt i staden. 

Fler bostäder
Fler bostäder i centrum ger mer liv 
på dygnets alla timmar. Nya stadsut-
vecklingsprojekt ska därför öka bo-
stadsbeståndet inom Tingvallastaden.
Förtätning föreslås främst i Tingval-
lastadens ytterområden där marken 
är lågt utnyttjad. 

Bättre handelsstråk 
Handeln är en av de viktigaste 
funktionerna i centrum. Fler gator 
behöver förbättras i syfte att skapa 
bättre och attraktivare handels-
stråk.
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SYFTE STADSDELSVISION
Den kommande ombyggnationen av Karlstads järnvägs-
station (projektet Tåg i tid) innebär en stor påverkan på 
Karlstads centrum, även kallat Tingvallastaden. Dessa 
förändringar och möjligheter studeras och sammanfattas i 
denna stadsdelsvision. Visionen avser också formulera en 
inriktning för den framtida utvecklingen av Tingvallasta-
den.

Frågor som bedömts särskilt viktiga att studera är:
- Möjlighet till förtätning
  Genomförandet av resecentrum kommer innebära nya     
  möjligheter till förtätning av Tingvallastaden, bl.a. i kvar-
teret Älgen, som bör studeras i ett sammanhang. 

- Nya stråk och kopplingar 
  Resecentrum öppnar också nya stråk i centrum vars    
  effekter bör studeras för att bedöma hur de påverkar  
  rörelsemönster och möjligheter till handel och andra    
  verksamheter.

- Trafikfrågor 
Ett nytt läge för resecentrum innebär att bussar i cen-
trum behöver trafikera andra gator än idag för att nå 
resecentrum. Detta ställer krav på en översyn av hela 
trafiksystemet i Tingvallastaden. 

- Parkeringsförsörjning i centrum.
  Parkeringsförsörjningen till Tingvallastaden  

behöver ses i större sammanhang så att behoven kan 
tillgodoses på väl valda platser.

Hela visionsarbetet sker med utgångspunkt hur Ting-
vallastaden kan fortsätta utvecklas med välfungerande 
handel, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

AVGRÄNSNING
Stadsdelsvisionen omfattar hela Tingvallastaden samt 
Haga. Visionen avgränsas fysiskt av Klarälven i norr och 
järnvägen i söder. Hela området för resecentrum inklusive 
området för godsmagasin ingår i arbetet med stadsdelsvi-
sionen. 
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Karlstad C

Brunsberg

Pråmkanalen
VäseVälsviken

Projektet Tåg i tid har lett fram till att tågtrafiken kommer 
att utvecklas i ett antal delprojekt fram till år 2030.
Ett delprojekt är att Trafikverket under 2019 alternativt 
2022 bygger ett nytt mötesspår och en passage under 
järnvägen i Väse. Under 2019 planeras även mötesspår vid 
Pråmkanalen (infarten till centrala Karlstad) att byggas. 
Ett annat delprojekt är att bygga om Karlstad C vilket 
preliminärt planeras ske under åren 2020-2025. En viktig 
del i ombyggnationen är att en ny modern bussangöring 
ersätter busstationen för att bättre binda ihop läns- och 
stadsbussarna med järnvägsstationen. Förhoppningen är 
att människors vardag ska förbättras när fler får möjlighe-
ten att välja kollektivt framför bilen och snabbt kan byta 
mellan olika trafikslag. 

ÖVERSIKT RELATERADE PROJEKT
Ett antal projekt med direkt påverkan på programmet 
för Tingvallastaden pågår parallellt med programarbetet. 
Det viktigaste, som är grundförutsättningen för de större 
förändringarna i Tingvallastaden är projektet Tåg i tid. Tåg 
i tid syftar till att förbättra tågtrafiken på Värmlandsbanan.

Karlstads kommun har deltagit i det nationella projektet 
Framtidens stad och parallellt med detta drivit en lokal 
process. I projektet har en omfattande dialog skett med 
både allmänhet och olika intresseorganisationer. Resulta-
tet av denna dialogprocess är ett viktigt underlag till den 
stadsdelsvision som formuleras för Tingvallastaden.

Ett par större stadsutvecklingsprojekt pågår också inom 
Tingvallastaden, Älvpromenaden, Stora torget och Haga 
entré, vilka är viktiga att samordna med övriga utveck-
lingsplaner.

Tåg i tid
Projektet tåg i tid drivs av Region Värmland, Jernhusen, 
Karlstads kommun och Trafikverket och syftar till att 
arbeta fram åtgärder för att förkorta restiderna och få 
en pålitligare tågtrafik på Värmlandsbanan i framtiden. 
Delar av de nödvändigaste åtgärderna är av regeringen 
prioriterade investeringar i tågtrafiken mellan åren 2014-
2025. Värmlandsbanan är järnvägssträckan mellan Laxå 
och Charlottenberg och har en av de största kapacitets-
bristerna i Sveriges järnvägsnät. Förseningarna innebär 
stora negativa konsekvenser för både privatpersoner och 
näringslivet. Störningarna till följd av de hårt belastade en-
kelspåren drabbar inte bara länet utan leder även till stora 
förseningar i trafiken på sträckan Oslo-Stockholm som 
är en del i den ”Nordiska Triangeln” och en prioriterad 
kommunikationsväg.

Nordiska triangeln

VärmlandsbananTåg i tid-projeket innebär åtgärder på flera platser längs Värmlandsbanan
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En ny perrong öppnar upp för fler tågplatser samtidigt 
inne på stationen, jämfört med dagens fyra och en passage 
från Västra Torggatan leder direkt ut på plattformarna.
Karlstad C ska bli en attraktiv knutpunkt, ett nav för kom-
munikationer, handel och möten. 

Det nya resecentrumet gör att kommuner i hela regionen 
får lättare att attrahera kompetent arbetskraft som vill 
bosätta sig i Karlstad och Värmland. Karlstad C kommer 
även att bli en länk i staden som binder samman centrum 
med kvarteren söder om järnvägen. 

Utbyggnaden av Karlstad C är en av flera delprojekt som 
syftar till att förbättra tågtrafiken på Värmlandsbanan. 
Ett annat delprojekt är att bygga mötesspår i Välsviken. 
Förutom kapacitetsförbättringar på Värmlandsbanan 
möjliggör mötesspåret även för järnvägsanslutningar till 
industrierna i Välsviken. Sista delprojekt är att bygga en 
ny bangård för godståg i Välsviken. 

Projektet Tåg i tid innebär för Tingvallastaden att:
- bussangöring flyttas från Kv Älgen till stationsområdet.
- kv Älgen frigörs för stadsutveckling.
- befintligt parkeringshus, Duvslaget, avvecklas.
- ett en ny mittplattform anordnas på spårområdet.
- ett nytt stråk över järnvägen i Västra Torggatans för-

längning för att förbättra tillgängligheten till och från 
järnvägsstationen.

- Vikentunneln breddas.
- störande godshantering flyttas bort från Karlstad C.
- marken vid godsmagasinet blir tillgänglig för bebyggel-

se.

Framtidens stad
Under 2014-2016 har WSP tillsammans med Fastighets-
ägare GFR samt organisationen Svenska stadskärnor 
drivit visions- och scenarioprojektet Framtidens stad, där 
Karlstad tillsammans med Varberg, Gislaved och Motala 
deltagit som representanter på större respektive mindre 
svenska städer. Projektet har resulterat i en ny handelsut-
redning, som bland annat prövar centrums möjligheter till 
tillväxt, samt trendscenarier av samhällsutvecklingen i de 
svenska städerna. 

Parallellt med det nationella WSP-projektet har det ge-
nomförts en helt lokal process som Tillväxtcentrum har 
drivit. Inom den lokala delen genomfördes under 2015 
totalt 13 workshops med olika grupper, som påverkar eller 
påverkas av hur Karlstads centrum utvecklas i framtiden, 
samt en webbdialog med allmänheten. 

Fokusfrågor har varit Centrums identitet, innehåll och ge-
staltning, 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”. 

Workshopgrupperna bestod av representanter för närings- 
idkare inom handel, besöksnäring, krogar, restauranger 
och caféverksamhet, Kårstyrelsen på Universitetet, poli-
tiker i Tillväxtutskottet och 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 interaktiv centrumkarta där individen fick 
markera favoritplatser, platser som fungerar dåligt för 
gående eller cyklister, otrygga platser samt platser för ut-
veckling. Totalt lämnade omkring 600 personer synpunk-
ter på innehåll, utvecklingsbara platser, favoritplatser etc. 

Efter avslutad dialogprocess, har projektledningen på 
Kommunledningskontoret sammanställt alla inkomna 
idéer och synpunkter från både grupperna och webbdialo-
gen, 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 framtida översiktsplan som program, de-
taljplaner och annan ombyggnad. Arbetet med Framtidens 
stad har pågått parallellt med Stadsdelsvisionen för Ting-
vallastaden och inriktningsmålen har till stor del inarbetats 
i stadsdelsvisionen.

Inriktningsmålen handlar om att:
- Låta handeln i centrum växa
- Eftersträva en mänsklig skala
- Skapa en levande stad
- Skapa en spännande och oväntad stad
- Utveckla icke-kommersiella mötesplatser
- Låta kulturen ta plats
- Vara en välkomnande stad
- Vara ett socialt hållbart centrum för alla
- Utveckla klimatsmarta lösningar
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Pågående planering
Inom Tingvallastaden pågår en ständig förnyelse och ut-
veckling. Flera av dess förändringar inleds med detaljpla-
nearbeten, medan andra projekt sker inom ramen för 
gällande detaljplaner. På vidstående karta visas pågående 
projekt i Tingvallastaden under hösten 2017.

Pågående detaljplaner:
• Kv Almen planläggs för ny användning av det fd 

stadshuset. Inriktningen är kontor, men bostäder kan 
också bli möjligt.

• Kv Björnen finns ett planuppdrag att ändra till mer 
flexibel markanvändning på det som idag är planlagt 
för allmänt ändamål.

• I kv Bävern finns ett färdigt planförslag som medger 
mer bostäder men som överklagats.

• I kv Gruvan finns planuppdrag i syfte att kunna byg-
ga på ett befintligt hus.

• Kv Hyttan pågår planarbete för ytterligare bostäder.
• Vid Haga garageförening pågår planarbete för ca 250 

nya bostäder och en mindre park.

Pågående stadsmiljöprojekt:
• Älvpromenaden är under upprustning i syfte att skapa 

förbättrade stadsrum intill Klarälven.
• Dialog pågår kring eventuell framtida upprustning av 

Stora torget.
• Tredje och sista etappen av Sandgrundsparken plane-

ras att färdigställas 2019.

Pågående infrastrukturprojekt:
• Planering pågår för Karlstadsstråket genom Tingvall-

staden. Syftet är att skapa ett tydligt och prioriterat 
stråk för busstrafiken genom centrum.

• Ombyggnad av Karlstad C med tillhörande flytt av 
bussangöring planeras för tillfället inom ramen för 
projektet Tåg i tid.

• Planering pågår för en ny järnvägsbro över Pråmkana-
len för att kunna skapa dubbelspår genom Karlstad.
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STRATEGISK PLAN
Till grund för kommunens planering ligger vår vision, 
Livskvalitet Karlstad 100 000. Karlstad vill bli en stad med 
100 000 invånare och en stad där det finns hög livskvalitet.
Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, 
estetiskt och miljömässigt hållbart. Kopplad till visionen 
finns det en strategisk plan som talar om vad vi ska göra 
för att nå visionen på sikt. Den innehåller övergripande 
mål som regelbundet följs upp för att stämma av att kom-
munen utvecklas åt rätt håll.

Det strategiska planen pekar ut prioriterade målområden 
och hur vi ska arbeta för att uppnå kommunens vision, 
Livskvalitet Karlstad 100 000. De fyra målområdena är: 

En kommun för alla - Karlstad ska vara en långsiktigt, 
socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor 
känner sig trygga och välkomna. Vi bygger en attraktiv 
kommun för medborgarnas bästa. 

En kunskaps- och tillväxtkommun - Karlstad ska vara en 
kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar 
till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karl-
stad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och 
utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan 
människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda 
kommunikationer, både vad gäller människors möten och 
resor.

En miljösmart kommun - Karlstad ska stå för en miljö-
mässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi 
till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi 
är föregångare och innovativa i arbetet med att stimulera 
en ekologisk och hållbar utveckling. Karlstad ska både 
kunna växa och bli större och samtidigt vara miljömässigt 
hållbar. Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som alla 
ska ha möjlighet till.

En attraktiv arbetsgivare - Alla som arbetar i koncernen 
Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. 
Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster 
och service.

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen är enligt plan- och bygglagen (PBL) kom-
munens instrument för planering av en långsiktigt hållbar 
mark- och vattenanvändning samt bevarande och utveck-
ling av bebyggelsen.

I Karlstads kommuns översiktsplan (2012)  anges följande 
stadsbyggnadsprinciper  i syfte att säkerställa att Karlstads 
bebyggelseutveckling lever upp till översiktsplanens plane-
ringsinriktning: 
• Ökad Väner- och vattennärhet 
• Planera med översvämningshänsyn
• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färd-

medel till rätt resa 
• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången 

till grönområden

Förtätning
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling av 
stadens centrala delar samt stadens randzoner där ökad 
Väner- och älvkontakt kan uppnås. Förädlingen och för-
tätningen av den befintliga stadsstrukturen ska fortsätta.
Allmän förtätning i stadens centrala delar samt en utbygg-
nad av resecentrum anges i ÖP 2012 som prioriterade 
utvecklingsområden (etapp 1).

Gällande förtätning anges i översiktsplanen ställningsta-
gande var och hur förtätning lämpligast bör ske. Se 
tabell 1. 

För Karlstad finns också ett mål att öka tätheten i bebyg-
gelsen och att andelen invånare som har maximalt 4 km 
till centrum eller tätortscentrum ska öka. Bland annat för 
att minska bilberoendet. 
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Resecentrum
Att utveckla resecentrum är i översiktsplanen högt priori-
terat då det på flera sätt kan bidra till att uppfylla kommu-
nens mål och vision (Livskvalitet Karlstad 100 000). De 
främsta vinsterna med projektet är förbättringar för re-
senärerna – som i sin tur ökar Karlstads attraktivitet som 
boendeort, studieort, arbetsplats och besöksstad. Den 
funktionella arbetsmarknadsregionen vidgas och kontakt-
möjligheterna mot övriga landet och världen förbättras.

I ÖP 2012 anges följande inriktning för utvecklingen av 
resecentrum:
• Exploateringen i projektet bör ökas jämfört med de-
taljplanen från 2003 för att förbättra finansieringsmöjlig-
heterna.
 • Tack vare resecentrum förbättras kapaciteten på Värm-
landsbanan och förutsättningar för kollektivtrafiken i 
regionen.
 • Utformningen av resecentrum bidrar till att utveckla 
centrum och att förstärka kopplingarna mellan nuvarande 
centrum och stadsträdgården, Viken och Inre hamn.

För att uppnå målet om ett balanserat transportsystem bör 
det, enligt ÖP 2012 ställas höga krav på lösningarna för 
att byta trafikslag mellan tåg, cykel och stads-/länsbuss.  
Effektiv cykelparkering ska finnas inom resecentrum. 
Resecentrum ska även kopplas till stom- och huvudnät för 
cykel. När det gäller busstrafik ska så stor del som möjligt 
av såväl stads- som länstrafiken passera resecentrum så att 
möjligheten till byten underlättas.

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden stämmer väl över-
ens med intentionerna i Karlstads översiktsplan.

Spårområdet och järnvägsstationen idag. Stationshuset är byggnadsminne och ett viktigt landmärke i centrum.

Situationsplan för nytt resecentrum, ur tävlingsförslaget, White Arkitekter . Förslaget bearbetas under 2017-2018.
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HANDEL
Genomförda handelsutredningar för Karlstads kom-
mun
Flera olika handelsutredningar har gjorts i syfte att utgöra 
underlag för den framtida planeringen av detaljhandeln 
i Karlstads kommun (WSP mars 2016, WSP juni 2017, 
Reteam februari 2017, Reteam september 2017). 

WSP handelsutredning mars 2016
WSP:s handelsutredning från 2016 är en del av projektet 
Framtidens Stad som Karlstads kommun medverkade 
i tillsammans med ytterligare ett antal kommuner och 
aktörer i branschen. Här analyserades detaljhandelns 
struktur och utvecklingsmöjligheter för kommunen som 
helhet, samt förutsättningarna för handeln i stadskärnan. 
En prognos för konsumtionen av detaljhandelsvaror har 
gjorts liksom en beräkning av vilka lokalytor som kommer 
att behövas för att täcka behovet av detaljhandel, restau-
ranger och caféer i framtiden. Utredningen går även in 
på vilka åtgärder som krävs för att behålla och förbättra 
utbudet till kommuninvånarna och utveckla Karlstad som 
handelsplats, samt vilka åtgärder som krävs för att bibe-
hålla/utveckla centrums roll som stadskärna och plats för 
handel, service, kultur och offentliga verksamheter. 

WSP konsekvensanalys juni 2017
Under 2017 har handelsutredningen från 2016 uppdateras 
i vissa delar (marknadsförutsättningar och ytbehov etc.) 
och kompletterats med en konsekvensanalys där konse-
kvensen för stadskärnan beskrivs för olika scenarier av 
utbyggnad av externhandel. 

Reteam handelsutredning Karlstad centrum, februari 
2017
På uppdrag av Centrum Karlstads fastighetsägargrupp i 
samverkan med Karlstads kommun har ytterligare en han-
delsutredning gjorts. Reteam group har analyserat förut-
sättningarna för handel, utbudet, och tagit fram en strategi 
för att utveckla detaljhandeln i Karlstads stadskärna.

Reteam analys potential hem & fritid september 
2017
På uppdrag av Karlstads kommun har Reteam gjort en 
kompletterande utredning för att titta på vilka kategorier 
av handel inom varugrupperna Hem samt Fritid, som 
skulle kunna vara aktuella att nyetablera i Karlstad. De 
har även tittat på hur kategorierna Hem och Fritidshandel 
skulle kunna fördelas över Karlstads tätort, för att uppnå 
en god balans mellan externhandel och centrumhandel. 

Framtida ytbehov
Karlstad har enligt utredningen potential att bibehålla 
eller öka sin marknadsandel i takt med att marknaden, dvs 
befolkningen, växer och nya projekt tillkommer. WSP:s 
bedömning är också att det finns goda möjligheter för 
handeln att växa i centrum.

WSP:s rekommendation är att huvuddelen av tillväxten 
för beklädnad, hemartiklar och fritidsvaror fram t.om år 
2030 tillfaller centrum, medan skrymmande handel, såsom 
byggvaror och möbelhandel kan lokaliseras mer externt. 
En bra balans mellan externhandeln och centrumhandeln 
är av betydelse för att kunna erbjuda ett optimalt utbud 
och service till kommuninvånarna. Handel är en av de 
viktigaste funktionerna i centrum. 

Gällande dagligvaror (livsmedel, tidningar mm) finns 
egentligen ingen ytterligare potential, men en viss struk-
turomvandling kan vara ofrånkomlig. Ett ökat bostads-
byggande i stadskärnan kan dock innebära en potential för 
en ny, central butik (upp till ca 2000 m2), eftersom många 
vill ha en livsmedelsbutik nära bostaden. Att hitta ett till-
gängligt läge för en större livsmedelsbutik i centrum eller 
i ett centrumnära läge är WSP:s rekommendation. En bra 
livsmedelsbutik bidrar till att skapa flöden och en levande 
stadsmiljö. (WSP 2016 och 2017)

Kommersiella lägen i centrum
WSP konstaterar i sin analys av centrum att det kommer-
siella centrumet till ytan är litet. Koncentrerad handel är 
bra, men i Karlstads centrum är den nästan för koncentre-
rad och det kan vara svårt att hitta rationella lokaler på en 
så liten yta.

Karlstad har idag få starka utomhusstråk. Handeln i 
centrum vänder sig till stora delar inåt och endast en liten 
del av Västra Torggatan är en shoppinggata i traditionell 

Öppna butiksfasader med entré från gatan är av stor vikt för att åstad-
komma attraktiva handelsstråk. Avståndet mellan butiker i en stadskär-
na inom ett ”marketstråk” bör inte uppgå till mer än 7 meter.
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Dagens starka kommersiella lägen inom Tingvallastaden för beklädnad (flerfärgade fält) och rekommenderad riktning för utveckling (röda pilar). 
Tingvallastadens uppskattade behov av ny handelsyta är ca 12 000 m2 BTA beklädnad, hem och fritid, vilket till ytan motsvarar lila rektangel. 
Karlstad kommun har bäst möjlighet att utveckla så kallade A-lägen för handel i ett fåtal kvarter kring Drottninggatan och Västra Torggatan (svart 
streckad linje. 

mening. ”Gatans teater” ställs mot rationell väderskyddad 
handel. Området kring korset mellan Drottninggatan och 
Västra Torggatan är det naturliga läget för nyetablering av 
starka koncept och kedjor.

Av vikt är att kunna erbjuda rationella lokaler
för butiksägare med access mot gatan och att skapa
attraktiva stråk och gaturum samt mötesplatser för såväl 
vistelse som kommersiella ytor. För långa butiksfasader 
bör undvikas. Stadskärnan bör också dra nytta av unika 
kvaliteter som närheten till älven och de vattennära pro-
menaderna som idag har liten koppling till cityhandeln. 

Med en del butiksetableringar finns möjlighet att styra 
kundflödet i en önskvärd riktning. För närvarande finns 
den kommersiella potentialen i öst-västlig riktning. Det 
kan också vara önskvärt att få till ett starkare kommersiellt 
stråk mellan Karlstad C och Stora torget. Ett visst fysiskt 
och mentalt avstånd råder mellan centrum och det plane-
rade resecentrumet, bl.a beroende på att handelskvarteren 
vänder en baksida mot stationsområdet. Att binda ihop 
centrum med områdena söder om järnvägen och låta 
resecentrum bli en integrerad del av centrum kräver att 
Hamngatans stadsmässighet behöver öka. Trafiksystemet 
avskärmar stadskärnan från kvarteren söder om järnvä-
gen. På Hamngatan borde det, enligt handelsutredningen, 
enbart finnas destinationstrafik till stadskärnan och dess 
närhet. 

En mycket central faktor för ett levande centrum är att 
det är enkelt att ta sig till och från centrum. Bra tillgäng-
lighet med bil och allmänna kommunikationer är av vikt 
och likaså ett utbud av attraktiva parkeringsplatser. Detta 
motsäger ej det faktum att ombyggnad till gågator i flera 

Utbud och typer av handel i stadskärnan
Reateams utredning visar att Karlstads stadskärna har ett 
mycket stort utbud på en tät yta och att kvalitén på utbu-
det är högt. Dock upplevs det stora utbudet inte lika starkt 
och tydligt i dagsläget på grund av ett flertal hämmande 
faktorer som bör åtgärdas. Dessa hämmande faktorer 
är främst långa fasader, feletableringar, stora skalor på 
gator och torg samt fragmenterade stråk med avbrott i 
butiksutbudet. Andra hämmande faktorer berör siktlinjer 
och synligheten på butiker, främst orsakade av träd och 
bristande skyltning.

fall har ökat omsättningen i stadskärnan – förutsatt att 
trafiksaneringen inte försämrar tillgängligheten till det 
aktuella stråket. I avseendet tillgänglighet med bil kan cen-
trum aldrig fullt ut konkurrera med externa etableringar 
såsom Bergvik. Dessa frågor bör därför även ses i ljuset av 
centrums andra konkurrensfördelar såsom stadsupplevel-
ser, naturliga mötesplatser, restaurangutbud, kultur samt 
den allmänna stråkmiljön. WSP flaggar för att se upp om 
unika och spännande butiker försvinner. De betyder mer 
för centrum än deras faktiska omsättning.
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bör vara tydligt placerad i ögonhöjd. Långa och stängda 
fasader gör platsen tråkig men påverkar även människors 
tempo då de ökar för att snabbt passera. Öppna och liv-
fulla fasader och skyltfönster får dem istället att sakta ner. 
Gatan bör också vara möjlig att korsa från fasad till fasad 
utan att riskera att kollidera med motorfordon/cyklar.

Stadskärnans stråk har definierats utifrån dessa tre aktivi-
teter. I Reateams utredning ges rekommendationer på hur 
stadskärnans stråk bör användas i framtiden för att gynna 
handeln i stadskärnan. Bland annat har det av utredning-
en tydliggjorts att det i centrum idag finns få mötesplat-
ser som uppmuntrar till att vistas på en längre stund. 
Karlstads handelscentrum är till stor del omringad av 
”movingstråk”. I delar av dessa stråk bör gatan få större 
inslag av handel och bilens dominans begränsas Det vore 
även positivt att utöka handelskärnan så att en ”shopping-
loop” kan åstadkommas. T.ex genom att omvandla del av 
Östra Torggatan till ett handelsstråk.

Strategi detaljhandeln i centrum
De slutsatser från Reteams utredning som berör de of-
fentliga rummen och deras utformning och användning 
har till stora delar arbetats in i stadsdelsvisionen för Ting-
vallastaden. Kommunen har därefter utifrån utredningen 
och tillsammans med Centrum Karlstad vidareutvecklat 
strategin för hur handelscentrum ska växa, vilket redovisas 
på sid 41-42 under rubriken Övergripande riktlinjer. 
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Market fort. 
Market-karaktär är det också på Västra 
Torggatan. Skalan på denna gatan är mer 
shoppingvänlig än på t.ex. Drottninggatan men 
är också en bred gatan i shoppinggatumått 
samt präglas av ett cykelspår och installationer 
som gör rummet oroligt. Men även här skiftar 
kvalitén på det kommersiella uttrycket. Market 
är det på stråket från Soltorget upp till 
Tingvallagatan där det ligger dubbelsidig och tät 
handel. Dock finns här också hämmande 
faktorer som berör fasader och skyltning. 
Stråket i motsatt riktning på Västra Torggatan 
har mer Moving karaktär än Market. Detta stråk 
inledsmed parkeringshus och hotell följt av 
långa slutna fasader vilket begränsar uttrycket 
av Market.  
En liten del av Tingvallagatan är också ett 
Market-stråk. I dagsläget upplevs detta market-
stråk inte alls så trevligt som det kan vara trots 
fina och pampiga byggnader.  Detta stråket 
präglas dock av ett högre tempo, präglat  bl.a. 
av närliggande Moving-funktioner  vilket idag 
utmanar känslan av Market. Även här finns 
hämmande faktorer som berör fasader och 
skyltning samt renhållning.  

Meeting Moving Market 

Mitt i 
City Valvet 

Galleria 
Duvan 

15 
huset 

        Moving bil/buss 
        Moving fot/cykel 
      
        Market 
        Svag Market 
 
        Meeting 
        Svag Meeting 
 
        Ev. utveckling 

I teorin finns tre orsaker till varför människor befinner sig 
på en marknadsplats: meeting, moving eller market. 

Meeting är när du är på en offentlig plats för att träffa 
andra människor, ta en promenad eller annan form av so-
cial aktivitet. En stadskärnas attraktivitet som handelsplats 
korrelerar med stadskärnas funktion som mötesplats. Det 
är därför viktigt att ett centrum har en stark social plats 
där människor kan vistas och umgås på. Mötesplatser ska-
par liv och rörelse i stan, vilket i sin tur väcker nyfikenhet 
och lockar ännu fler människor. Men för att människor 
ska vilja vistas på platsen krävs det att en mötesplats är 
trivsam. En viktig förutsättning för en trivsam mötesplats 
är att skalan på platsen inte får vara för stor. Det ska också 
finnas bra sittplatser där människor kan synas och bli sed-
da. Varierat utbud av kaféer och restauranger, solläge och 
lä är också väsentliga förutsättningar för att en mötesplats 
ska fungera.

Moving är när du är på väg från en plats till en annan. 
Din primära prioritet är att passera platsen så fort och 
enkelt som möjligt. Folk i rörelsefas är inte ute efter upp-
levelserik shopping eller att ta en paus. Det ska gå snabbt 
att få tag i det man vill ha och det ska vara lättillgängligt. 
På moving-stråk kan handel förekomma men bör vara 
inriktad på att snabbt lösa kundens problem eller behov.

Market är när orsaken till att du befinner dig på en of-
fentlig plats är för att du faktiskt vill köpa något. 
En viktig förutsättning för en bra handelsplats är att det 
erbjuds ett bra och varierat utbud av butiker. Butiker-
na ska ligga tätt, vara lättillgängliga och välskötta både 
invändigt och utvändigt. Skalan bör vara anpassad till en 
lägre hastighet dvs. butiksskyltning och fönsterskyltning 
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KULTURMILJÖ
Tingvallastaden är rik på miljöer och byggnader med höga 
kulturhistoriska värden.  Ett kulturmiljövärde är dels ett 
historiskt dokument som berättar något om vår samhälls-
utveckling. Kulturmiljöerna ger också upplevelsevärden 
och har ofta en stor potential att bli goda livsmiljöer. 
Miljöerna vi vistas i påverkar vårt välmående, vår trygghet, 
ger oss förankring och identitet. Kulturhistoriska bygg-
nader kan bidra till att ge staden en stark identitet, något 
som särskiljer just vår stad från alla andra. De skapar 
tilltalande livsmiljöer och därmed livskvalitet.

Riksintresse för kulturmiljövård
Delar av Tingvallastaden omfattas av riksintresse för 
kulturmiljö. Tingvallastadens kulturhistoria är intressant 
ur flera aspekter. Dels är Karlstad både residensstad och 
stiftsstad vilket sätter spår i stadsbilden och dels brann 
nästintill hela staden ned år 1865, varefter den återupp-
byggdes. Riksintresseområdet innehåller ett stort antal 
byggnader med höga kulturhistoriska värden. Att bevara 
karaktärsskapande och historiebärande äldre bebyggelse 
som har koppling till Karlstad som residensstad, stiftsstad 
och till Karlstad före branden är centralt. Det är också be-
tydelsefullt att bevara den rutnätsstad som uppkom i och 
med stadsplanen från 1865 vars syfte var att återuppbygga 
staden brandsäkert. 

Karaktäristiskt för stadsplanen är rutnätstadens breda 
gator med trädrader, slutna kvarter och det stora torget 
omgivet av viktiga institutionsbyggnader (Se karta på nästa 
sida. Byggnaderna är markerade med nummer 9). Trädra-
dernas syfte var att undvika brand och fanns ursprungli-
gen längs Östra Torggatan, Tingvallagatan, Kungsgatan, 
Hamngatan,  Älvgatan, Norra Strandgatan och på båda 
sidor av Pråmkanalen.

De spår som finns kvar av Karlstad före branden är 
viktiga för förståelsen av hur staden såg ut tidigare. Inom 
kvarteren Laxen (Markerad som nummer 1 på kartan på 
nästa sida), Gäddan (2), Almen (3) och Udden (8) finns 
flera byggnader från innan branden. Bebyggelsestrukturen 
där är också olik resten av staden. Byggnaderna är inte 
placerade så att de utgör slutna kvarter utan har en friare 
placering inom tomten.

Byggnader som speglar residensstaden är Residenset, 
d.v.s. landshövdingens bostad (4), Länsstyrelsens lokaler i 
Landstadshuset (5) och Cellfängelset (6).

Det som utmärker Karlstad som stiftstad är Domkyrkan 
(7) och Biskopsgården (8).

Stadsutveckling inom riksintresset ska ske så att de inte 
förvanskar riksintresset i sin helhet. Nya byggnader bör 
exempelvis anpassas till värdebärande byggnader, kvar-
tersindelning och gatusträckningar.

Riksintresset ska enligt miljöbalken 3 kap 6§ så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kul-
turmiljön. Observera att gränsdragningen för riksintres-
seområdet inte ska ses som en definitiv gräns. En åtgärd 
utanför området kan i vissa fall ändå påverka riksintresset.

Byggnadsminnen
Ett tjugotal byggnader inom Tingvallastaden har ett 
sådant högt kulturhistoriskt värde att de är byggnadsmin-
nesförklarade.  Byggnadsminnesförklaringen innebär att 
byggnaderna är skyddade enligt kulturmiljölagen och ska 
bevaras för all framtid. Byggnaderna får inte förvanskas, 
byggas om eller rivas. För vardera byggnadsminne finns 
särskilda skyddsbestämmelser eller skyddsföreskrifter.

Tingvallagymnasiet

Trähusbebyggelse utmed Älvgatan som överlevde branden 1865.
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Fornlämningsområde
Stora delar av Tingvallastaden omfattas av fornlämnings-
område. Alla fornlämningar och fornlämingsområden är 
skyddade enligt kulturmiljölagens andra kapitel och får 
inte skadas. Ett fornlämningsområde är ett så stort områ-
de som behövs för att bevara fornlämningen och ge den 
ett tillräckligt utrymme. Skyddet innebär att det är för-
bjudet att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, 
till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. För åtgärder inom eller i anslutning till fornläm-
ningsområdet ska alltid länsstyrelsen kontaktas. 
Om åtgärden inom fornlämningsområdet innebär en 
större samhällsnytta än formnlämningens betydelse kan 
Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen. 
Länsstyrelsen  kan då ställa krav på att en arkeologisk 
undersökning görs för att dokumentera fornlämningen. 
Då görs en utgrävning på plats där fornlämningen doku-
menteras och tas bort. Undersökningen bekostats av den 
sökande. 
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Byggnader och miljöer som är utpekade som värdefulla i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. Rödmarkerade byggnader är särskilt värdefulla, blå-
markerade hyggnader har ett visst värde. Röd skraffering är miljöer utpekade i kulturmiljöprogrammet.

Kulturmiljöprogrammet
Utöver de byggnadsminnesmärkta byggnaderna och 
miljöerna finns ett stort antal andra byggnader med kul-
turhistoriska värden. Värdefulla byggnader och miljöer är 
inventerade och beskrivna i Karlstads kommuns Kultur-
miljöprogram. Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
som är särskilt värdefulla får enligt plan- och bygglagen 
(2010:900)  kap 8 inte förvanskas. Kulturmiljöprogram-
met är ett kunskapsunderlag som hjälper oss att veta vilka 
byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdeful-
la.

Förutom kommunens kulturmiljprogram finns även Läns-
styrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland, 
vars utpekade områden ska betraktas som allmänt intres-
santa enligt 3 kap 6 § miljöbalken och beaktas i planering 
och lovgivning (ÖP 2012).
I frågor som berör fornlämningsområdet, byggnadsmin-
nen eller riksintresset ska alltid samråd ske med Länssty-
relsen.
 
Vid detaljplanering av ett område som innehåller kultur-
miljövärden ska en kulturmiljöutredning genomföras för 
att klargöra vad värdet består i och vad som är karaktärs-
skapande. 
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TRAFIK
Trafikplan
Trafikplan Karlstad (2014) är ett handlingsprogram som 
beskriver vad som måste göras i trafiksystemet för att 
uppnå de långsiktiga målen för en hållbar utveckling. Må-
len finns beskrivna i stadens strategiska plan som bygger 
på de tre hållbarhetsstrategierna: tillväxtstrategin, folkhäl-
sostrategin samt miljö- och klimatstrategin.

Utgångspunkter för trafikplaneringen är att Karlstad ska 
växa till 100 000 invånare till år 2030 och att andelen som 
går, cyklar och reser kollektivt ska öka. Biltrafiken ska 
inte öka i samma takt som hittills och utgångspunkten är 
också att bilen inte ska vara den dominerande aspekten i 
trafikplaneringen. Bilen är en viktig del i dagens transport-
system och kommer att vara så under överskådlig tid, men 
biltrafiksystemet måste vara i balans med omgivningen 
där trygga och attraktiva livsmiljöer är utgångspunkten. I 
trafikplanen föreslås en rad åtgärder inom tio arbetsområ-
den som är uppdelade per trafikslag. Ett flertal förslag på 
åtgärder berör Tingvallastaden. Bland annat är det priori-
terat att:

• genomföra åtgärder för att möjliggöra bättre fram-
komlighet för det högprioriterade busstråket (BRT = 
Bus Rapid Transit). 

• bygga om Hamngatan till stadsgata. Åtgärden förvän-
tas skapa förbättrade förutsättningar för att skapa en 
attraktivare stadsmiljö.

• utveckla större bytespunkter varav Resecentrum vid 
Karlstad C är den högst prioriterade bytespunkten. 
Genom att knyta samman tåg och regionbuss med 
god koppling till lokalbussarna skapas en viktig del i 
ett hållbart transportsystem

Trafikutredningar Tingvallastaden 
I arbetet med denna stadsdelsvision har en flera trafikut-
redningar genomförts.

Det övergripande syftet med trafikutredningen (Sweco 
2016-06-02) är att utreda och ge förslag på hur olika tra-
fikslag och funktioner ska anordnas och samordnas för att 
få ett tillgängligt och attraktivt transportsystem.

Förutsättningar för utredningen utgår från de mål som 
definierats i tidigare utredningar och politiskt beslutade 
planer. Det övergripande målet är återkommande och kan 
sammanfattas i beskrivningen: öka hållbarheten i trafiksys-
temet genom prioritering av kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Det är också nyckeln för att skapa en attraktiv 
och hållbar stad med ett effektivt och tillgängligt trans-
portsystem. I utredningsarbetet har följande prioriterings-
ordning för olika trafikantgrupper fastslagits:

1. Fotgängare
2. Cyklister
3. Kollektivtrafik
4. Räddningstjänsten
5. Lastning/Lossning/Angöring
6. Övrig biltrafik

Med prioriteringsordningen som bas har olika förslag 
till trafiknät tagits fram. Förslagen innebär att ett flertal 
gatulänkar tas i anspråk av kollektivtrafiken och att de 
helt eller delvis stängs av för biltrafiken. Förslagen påvisar 
också prioriterade stråk för gående och cykel. 

Funktionskrav har definierats för de olika trafikantgrup-
perna för att konkret illustrera hur prioriteringen ska utfö-

ras och hur det påverkar utformningen av gaturummen. 
T ex kräver prioritering av buss dedicerade körfält eller 
signalprioritering. Där gående prioriteras ska gaturummen 
utformas som gångfartsområden, typ Shared space. Prio-
ritering av cykel innebär egen bana eller cykelfält. 

Utifrån prioriteringsordning och funktionskrav har ut-
formningsförslag tagits fram för de mest kritiska punkter-
na. Förslagen illustrerar tillgängligt utrymme i gaturum-
men och tänkbar utformning. Förslagen visar att det går 
att hitta lösningar som stöder prioriteringsordningen men 
samtidigt ger det stor inskränkning i framkomligheten i 
biltrafiknätet. 

De förslag till trafiknät som tagits fram har analyserats 
och dess konsekvenser har bedömts avseende genom-
förbarheten. Resultaten från analyserna bedöms generellt 
vara mycket osäkra. Den sedan tidigare framtagna model-
len som använts har inte tidigare tillämpats för detaljerade 
analyser av vägnätet i Tingvallastaden. Det visar sig att 
modellen är förhållandevis grov i centrum och dessutom 
förefaller trafikefterfrågan/resmönstret för den centrala 
delen inte vara helt kalibrerad. Modellen tar inte heller 
hänsyn till ändrad efterfrågan (fler som väljer andra färd-
medel än bil) som kan förväntas när trögheten i trafiksys-
temet ökar. 

Trafikutredningen redovisar vilka prioriteringsåtgärder 
som krävs för att nå de mål som kommunen satt upp och 
som är allmängiltiga för att uppnå ett hållbart trafiksystem 
i en attraktiv stad. Åtgärderna medför stora inskränk-
ningar för i första hand biltrafiken, vilket också leder till 
förändringar i trafikflöden. Analysen visar att trafikflödet 
på delar av bl.a Hamngatan kan gå mot en nivå som inte 
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är förenlig med den önskvärda prioriteringsordningen. 
Osäkerheten i trafikmodellen är emellertid allt för stor 
för att egentligen kunna dra några slutsatser. Ytterligare 
analyser krävs för att kunna ge besked om åtgärderna i sin 
helhet är genomförbara. 

Efter samrådet har trafiken utretts ytterligare med ut-
gångspunkt från en nyframtagen trafikmodell för hela 
Karlstad. (Scenario Tingvalla, WSP 2017-03-22). Flera 
alternativa trafiklösningar har prövats.

Den förändrade gatustrukturen inom Tingvalla gör att bil-
trafiken på Hamngatan flyttas över till Sjömansgatan och 
biltrafikflödena inom Tingvalla minskar. Skillnaderna mel-
lan de tre alternativen som har analyserats är liten. Buss-
linjenätet skiljer sig åt mellan de olika alternativen men 
bussarnas sträckning har en väldigt liten påverkan på bil-
trafikflödena inom Tingvalla då den förändrade gatustruk-
turen gör att biltrafiken inom Tingvalla minskar. Detta gör 
att det finns utrymme för både biltrafiken och busstrafiken 
på de gator där dessa trafikslag går tillsammans. Att flytta 
busstrafiken från en gata till en annan påverkar därmed 
inte biltrafikflödena nämnvärt. Vissa busslinjer går även 
på de så kallade huvudstråken för bil. De bussar som går 
längs med huvudstråken är samma i alla alternativen vilket 
gör att det inte blir någon skillnad mellan alternativen.  
Det finns även vissa skillnader i bilvägnätet mellan de olika 
alternativen. Även dessa skillnader är små vilket gör att 
biltrafikflödena inte påverkas i så hög grad mellan de olika 
alternativen. 

Hamngatans nuvarande utformning.

Exempel på gatuutformning för balans mellan trafikslagen.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Översvämning Vänern och Klarälven 
Stora delar av Karlstad ligger inom område som beräknas 
översvämmas vid höga vattenstånd i Vänern och i Klaräl-
ven. Tingvallastaden har relativt goda förutsättningar med 
riskerar översvämmas i vissa delar vid höga vattenstånd. 
Aktuellt planeringsunderlag för kommunen är handboken 
Stigande vatten  med tillhörande faktablad för Vänern 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelsen i 
Värmlands län, 2011/2012).

Handboken Stigande vatten
Stigande vatten är ett regionalt planeringsunderlag som 
har utarbetas av en arbetsgrupp med företrädare från 
berörda sakområden på länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands län.

I Stigande vatten beskrivs en zonindelning med rekom-
mendationer för olika markanvändning i respektive zon. 
För bostäder och dagligvaruhandel gäller översvämnings-
zon 2, dvs en funktionsnivå över 200-årsnivå. Under 
200-årsnivån, men ovan 100-årsnivån kan t.ex. kontor, 
restauranger, handel, kultur och sport- och fritidsaktivi-
teter planeras. På mark som hotas av 100-årsflöde bör 
inte någon bebyggelse alls tillkomma, med undantag för 
enklare byggnader som garage och uthus. 

Rekommendationerna ovan bör följas fullt ut vid nyexplo-
atering av jungfrulig mark, skild från befintlig samhälls-
struktur. För tätortsutveckling intill eller inom befintlig 
samhällsstruktur kan avsteg från rekommendationerna 
göras om riskanalys med åtgärdsprogram tas fram. 

Stigande vatten – Faktablad Vänern
I handboken Stigande vatten presenteras inga exakta 
siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap och bedömning-
ar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas 
fram, därför presenteras de aktuella planeringsnivåerna i 
ett faktablad och kan komma att uppdateras. 

Nivåerna är hämtade från, eller framräknade med ut-
gångspunkt i följande underlag: Fördjupad studie kring 
översvämningsriskerna för Vänern (SMHI, rapport Nr 
2010-85), Klimatanalys för Västra Götaland (SMHI, rap-
port Nr 2011-45) och 200-årsnivå för Vänern (SMHI-PM 
2011-12-22). För Karlstad gäller för närvarande följande 
nivåer för Vänern:
Framtida dimensionerande nivå: +47,32 RH2000
Framtida 200-årsnivå:  +46,87 RH2000
Framtida 100-årsnivå:  +46,54 RH2000

Beräknar  gjorda av SMHI 2016-2017 förutsätts ligga till 
grund för en ny version av Faktablad Vänern. Slutrapport 
avses publiceras i oktober 2017. Det nya faktabladet kom-
mer då innebära en sänkning av nivåerna enligt följande:
Framtida dimensionerande nivå: +47,15 RH2000
Framtida 200-årsnivå:  +46,57 RH2000
Framtida 100-årsnivå:  +46,37 RH2000
(OBS! Nivåerna är preliminära och inte beslutade.)

Karlstad kommuns översvämningsprogram
Karlstads kommun har ett översvämningsprogram, anta-
get av Kommunfullmäktige 2010. Programmet överens-
stämmer i många delar med de planeringsprinciper som 
anges i Stigande vatten. Programmet är dock inaktuellt i 
vissa delar och ett arbete för att uppdatera programmet 
pågår. Tills vidare används Stigande vatten som planering-
sunderlag. Kommunens kommande riktlinjer bygger bland 
annat på handboken ”Stigande vatten” med tillhörande 
Faktablad för Vänern. Lokala anpassningar för landhöj-
ning och vindpåverkan kan komma att bli aktuella. Ut-
gångspunkt för riktlinjerna är att en verksamhet ska kunna 
fortgå, med fungerande teknisk försörjning, och att man 
ska kunna ta sig till och från verksamheten eller bostaden.

Kommunens översvämningsprogram hanterar också 
Klarälven, vilket inte ingår i Stigande vatten. För Klaräl-
ven tillämpas nivåer enligt senaste modellberäkningar, för 
närvarande DHI 2016.

Rekommenderad markanvändning följer samma princip 
gällande beräknade återkomsttider för Klarälven som för 
Vänern.

Klarälvens beräknade vattennivåer utgår från ett stort an-
tal beräkningspunkter. Modellering av vattennivåer finns 
tillgängliga i kommunens planeringsunderlag. Se kartan 
intill.
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Översvämningsrisk Tingvallastaden
Områden som beräknas påverkas av höga nivåer i Vä-
nern är främst de sydöstra delarna av Tingvallastaden och 
Haga, strax norr om Hagaleden/Hamngatan. Marken 
ligger som lägst ca 80 cm under den beräknade 200-årsni-
vån för Vänern. (Beräkningar från 2010-2011.) Pågående 
åtgärder vid Inre hamn och planerade åtgärder vid Marie-
bergsviken innebär vissa förbättringar för Vänernivåerna i 
dessa delar. För att minimera behovet av  pumpning i Ma-
riebergsviken bör lokalt omhändertagande av dagvatten 
eftersträvas vid nybyggnation.

Översvämningsrisker kopplade till höga flöden i Klaräl-
ven berör främst de norra delarna av Tingvallastaden och 
delar av Haga. 

Förtätning inom de områden inom Tingvallastaden och 
Haga som beräknas översvämmas kan vara möjlig men 
ställer krav på utredning och åtgärder för att klara de 
angivna funktionsnivåerna för respektive markanvändning. 
Även tillfartsvägar för räddningsstjänst ska utredas för 
tillkommande bebyggelse.
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
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Beräknad vattenutbredning vid 200-årsnivå i Vänern (+46,87 RH2000)

Beräknad vattenutbredning vid 200-årsnivå i Klarälven.
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Översvämning skyfall
I rapporten Klimatanalys Värmland (Länsstyrelsen i 
Värmland, 2014) beskrivs konsekvenserna av ett förändrat 
klimat. Antalet dygn med kraftig nederbörd beräknas till 
seklets slut ha ökat med i medeltal cirka sju dygn per år. 
Extrem nederbörd, dvs mycket regn på kort tid ser ut att 
öka med ca 20-30 %. Ett regn med återkomsttid 10 år kan 
förväntas återkomma vart 5:e år.

Vid kraftiga regn har befintligt avloppssystem för dag-
vatten inte kapacitet att avleda vattnet via ledningar utan 
stor del kommer att ytavledas till närmaste recipient. Led-
ningsnät för avledning av dagvatten ska ha kapacitet att 
avleda regn med återkomsttid på 10-30 år beroende på typ 
av bebyggelse. Intensivare regn med längre återkomsttid 
måste avledas via markytan.

Svenskt Vatten rekommenderar att 100-årsregnet läggs till 
grund för hantering av risken för översvämning på grund 
av kraftiga regn. Ett skäl till att använda kortare åter-
komsttid för kraftiga regn än vid översvämning av Vänern 
och Klarälven är att regn har mycket kortare varaktighet 
och inte ger lika stora skador som översvämningar i Vä-
nern och Klarälven.

För att säkerställa funktioner i ett framtida förändrat kli-
mat ska regnintensiteten i beräkningarna ökas med 25 % i 
förhållande till dagens regn.

Sweco har på uppdrag av Karlstads kommun gjort en 
beräkning och kartering av lågpunkter och avrinnings-
stråk inom Karlstads tätort. Kartan visar områden som är 
instängda och som inte kan avvattnas ytledes med själv-
fall, och där det således finns risk att vattnet blir stående. 
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2016-05-26

Skala 1:5000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Potentiella instängda områden och beräknade avrinningsstråk.

En av de viktigaste åtgärderna för att undvika skador på 
byggnader av översvämning vid kraftiga regn är att placera 
byggnaderna tillräckligt högt i förhållande till sin omgiv-
ning. Ny bebyggelse inom instängda områden ska alltid 
höjdsättas så att färdigt golv ligger högre än dämnings-
nivån i flödesstråk inom gata och allmän plats. Aktuell 
dämningsnivå redovisas i nybyggnadskartor inför  
bygglovsprövning.

Viktigt både vid utformning av detaljplaner och vid mark-
planering är att ge regnvattnet möjlighet att rinna undan 
från området till en recepient som klarar att ta emot 
vattnet. Genom att säkerställa ”vattenvägar” kan vattnet 
rinna på markytan vid mycket kraftiga regn utan att orsaka 
skador på bebyggelsen. Sådana vattenvägar kan ses som 
en sekundär avledningsväg för vattnet då alla ordinarie 
avledningssystem för dagvatten är överbelastade.

Kartan visar också beräknade avrinningsstråk (röda linjer 
på kartan) dvs vilken väg vattnet kan komma att ta vid 
skyfall och när ledningsnätet går fullt. Karteringen ger 
en indikation om var sannolikheten för översvämningar 
vid skyfall är störst – där många avrinningsvägar strålar 
samman, längs de större avrinningsvägarna (tjockare röda 
linjer) och inom instängda områden där det kan finnas 
kapacitetsbegränsning i avledning. De ordinarie avlopps-
systemen för regnvatten är normalt anpassade för mindre 
regn och inte dimensionerade för att svälja de stora regn-
mängder som uppstår vid kraftiga skyfall.

För Tingvallastaden finns t.ex risk att vatten blir stående 
intill Hagaleden, vid gamla fängelset. Vid utveckling av 
platsen bör detta beaktas och omhändertagande av dag-
vatten och skyfall vara en prioriterad fråga att lösa.



 STADSDELSVISION TINGVALLASTADEN                  27

Skala A4 1:14000
00 100 200 300 400

m

Bullerutredning Karlstad
Vägtrafik – Ljudutbredning 2 meter ovan mark – Maximalnivå – Nuläge (År 2010)
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Buller
Bullerexponering är ett hälsoproblem som kan leda till 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och hörselnedsätt-
ningar. Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller 
vilka inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. 

En bullerkartläggning av centrala Karlstad som gjorts 
inom ramen för Karlstads kommuns miljöutredning 
(Ramböll, 2014) visar att många boende idag utsätts för 
ljudnivåer som överstiger riktvärdena, från både väg- och 
järnvägstrafiken. Miljöutredningen visar att om bullret ska 
reduceras till riktvärdenas nivå enbart genom att minska 
trafiken, krävs en kraftig minskning av biltrafiken.  De 
åtgärder som föreslagits i kommunens trafikplan bedöms 
inte tillräckliga för att åstadkomma godtagbara ljudnivåer i 
centrum. Kompletterande åtgärdspaket kan komma att bli 
aktuella. Sänkt hastighet och begränsad framkomlighet för 
tung trafik  är exempel på sådana åtgärder. 

I och med de förändringar och byggnationer som planeras 
i Tingvallastaden och Haga kommer bullersituationen att 
förändras. Vid bostadsförtätningsprojekt inom  
Tingvallastaden och Haga bör buller utredas vidare i de-
taljplaneskedet. Hänsyn bör då tas till de omstrukturering-
ar i trafiksystemet som föreslås i denna stadsdelsvision.
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Risk
Ett fåtal riskobjekt berör Tingvallastaden och Haga. Löf-
bergs gasolupplag innebär en viss risk. Säkerheten är dock 
god vid både upplag och lossningsplats då cisternen delvis 
är nedgrävd. Vid förtätning närmare än 100 meter från 
gasolupplaget bör dock en riskutredning göras i detaljpla-
neskedet.

Järnvägen är led för transport av farligt gods. Ur risksyn-
punkt är det positivt att rangering och uppställning av 
gods sker i mycket begränsad omfattning.  Godset som 
passerar förändras över tid och är svåra att planera utifrån. 
I arbetet med detaljplanen Karlstad C gjordes en riska-
nalys med avseende på farligt gods. Mot bakgrund av de 
förändringar som skett under en 15-års period kan det 
finnas anledning att uppdatera analysen med rådande för-
hållanden. Sen dess har dock hanteringen av farligt gods 
på Karlstad C minskat betydligt då bl.a. klorhantering vid 
Skoghallsverken avvecklats.

Inga övriga riskobjekt finns i Tingvallastaden eller Haga. 
Framkomligheten för utryckningsfordon bör beaktas vid 
förändringar i gatunätet. Främst rör det sig om Karl IX:s 
gata och Hamngatan.

Utdrag ur Stabilitetsutredningen (Sweco 2015). Orange markering  inne-
bär att detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas 

Ras och skred
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) har en stabiliseringskartering genomförts 
(Sweco, 2015) i syfte att utreda risk för ras och skred i åtta 
kommuner i Värmland.

Karteringar över Tingvalla visar på behov av vidare 
utredning längs den östra älvgrenen, i området mellan 
Västra bron och Hamngatan/Karl IX-gata. I Haga bör 
hela området längs den östra älvgrenen samt ett område 
intill Pråmkanalen (mellan Götgatsbron och Kungsgatan) 
utredas vidare.
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Luft
Luftkvalitet är en hälsoutmaning för människor i stä-
der runt om i världen. Förbättringen av luftkvaliteten är 
nödvändig om vi ska kunna upprätthålla en acceptabel 
stadsmiljö. Merparten av utsläppen härstammar från 
trafiken i form av avgasemissioner, vägslitage till följd av 
dubbdäcksanvändning, vinterväghållning, förbränning av 
biobränslen och oljeprodukter mm.

Gränsvärdena för luftkvaliteten kallas miljökvalitetsnor-
mer och finns reglerade i luftkvalitetsförordningen. Miljö-
kvalitetsnormer är rättsligt reglerade och om de överträds 
eller riskerar att överträdas finns regler i miljöbalken som 
kan få direkt betydelse vid t ex tillståndsprövning och 
tillsyn.

Kommunen genomför årligen mätningar av kvävedioxid, 
partiklar PM10 och bensen i centrala Karlstad. Mätning-
arna visar att miljökvalitetsnormerna klaras för samtliga 
halter men att endast ozon idag klarar det nationella mil-
jömålet. (Ramböll, 2014)

Karlstads kommun har anslutit sig till regeringens upprop 
från december 2015 om ett Fossilfritt Sverige. För att nå 
våra mål i strategisk plan om kraftigt minskade klimatut-
släpp, minskade partikelutsläpp och färre bullerstörda är 
det avgörande att utformningen av Tingvallastaden blir ett 
stöd för att nå de satta målen.

Planerade trafikåtgärder för att minska genomfartstrafiken 
genom Tingvallastaden syftar bland annat till att minska 
utsläppen till luft och buller i Karlstads centrala delar.

Markförorening 
De större kända markföroreningsproblemen i Tingval-
lastaden är området kring järnvägsstationen och området 
vid parkeringsytan väster om Kulturskolan där det tidigare 
funnits ett gasverk. Vid eventuell byggnation av tunnel vid 
Resecentrum bör risken för att påträffa markföroreningar 
särskilt beaktas. 

Ytterligare ett tjugotal, av länsstyrelsen utpekade, poten-
tiella förorenade området finns. Områdena är sådana där 
det tidigare har funnits exempelvis kemtvätt, hantering av 
lösningsmedel, gummitillverkning eller annan verksamhet 
som innebär risk för markföroreningar. Vid byggnation 
inom Karlstads centrala delar bör marken alltid undersö-
kas och vid behov saneras så att nivåer för den planerade 
markanvändning uppnås.



30                      STADSDELSVISION TINGVALLASTADEN Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

´́´ ´́
0 500250

Meters
Medelyttemperatur °C 

35
25
15

Bilden visar yttemperatur mitt på dagen den 14 aug 2015. 

Klimat
Klimatförändringarna kommer att innebära nya ut-
maningar i samhällsplaneringen. Bland annat kommer 
värmeböljor under sommartid bli allt vanligare och deras 
varaktighet längre. Att utsättas för värme under längre 
tid kan vara hälsoskadligt då våra kroppar får svårare att 
återhämta sig. De främsta riskgrupperna vid värmebölja är 
småbarn, sjuka och äldre personer. Att beskugga byggna-
der och utemiljöer för dessa grupper kommer att bli allt 
viktigare, särskilt i våra urbana miljöer som kan ge upphov 
till värmeöar. Med den så kallade värmeöeffekten menas 
den temperaturskillnad som är mellan en stad och dess 
omkringliggande landsbygd. Orsakerna till fenomenet är 
många men kan förenklat förklaras med att värmen som 
kommer från solen är en form av energi, vilken våra hårda 
material i staden absorberar. Denna värme avges sedan 
från de hårda materialen till luften under natten. På lands-
bygden där marken är vegetationsbeklädd sker däremot en 
förbrukning av energin. Energin används för att förånga 
vatten från växtlighet och mark, vilket bidrar till en avky-
lande effekt på omgivningen. 

I centrala Karlstad har befintliga alléer och grönområden 
stor betydelse för temperaturregleringen. Dock är möjlig-
heten till att komplettera en tät struktur med skuggivan-
de grönska begränsad. För stadens klimat är det därför 
önskvärt att i nybyggnadsprojekt anlägga gröna väggar 
och tak där det är möjligt. Att upprätthålla och skapa 
gröna innergårdar spelar även det en stor roll för stadens 
klimatreglering. Gröna lösningar för temperaturreglering 
har även en fördröjande effekt på dagvattnet, vilket är 
positivt då hållbar dagvattenhantering kan vara svårt att få 
till i tillräcklig omfattning i täta strukturer.  
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sar att av Tingvallastadens cirka 3000 invånare har ungefär 
500 personer (17 %)  tillgång till ett större grönområde 
inom 300 meter. Genomsnittsavståndet till ett större park-
område för Tingvallastadens invånare är cirka 400 meter. 
Ett större grönområde definieras som ett grönområde 
större än 1 hektar vilket i Tingvallastaden är Sandgrunds-
parken och Museiparken. De parkerna är också två av de 
parker som har de högsta värdena i staden på grund av sin 
variation i kvaliteter, läge och popularitet. På andra sidan 
järnvägen finns tre större parker – Kvarnbergsparken, 
Wennbergsparken och Stadsträdgården som alla tre har 
stor variation i kvaliteter och är populära. Genom att till-
gängliggöra de bättre med en passage över/under järnvä-
gen kan de ta bort en del av den brist som finns idag inom 
Tingvallastaden. 

Av Hagas ca 1700 invånare har knappt 600 personer 
(35%) tillgång till ett större grönområde inom 300 meter. 
Det är främst boende intill Gubbholmen som har tillgång 
till ett större grönområde. Att skapa ett stort samman-
hängande rum kring Pråmkanalen, tillsammans med ett 
tillskott av parkmiljö eller torg med gröna inslag kring 
Slussvakten och Hagatorget, skulle tillgången till större 
grönområde förbättras för många Hagabor och även 
boende i östra delen av Tingvallastaden. Åtgärden skulle 
också ha positiva effekter på spridningssambandet för 
vildbin i centrala Karlstad.

I stadens centralare delar är konkurrensen om ytorna 
hårdare och bristen på större grönområden kan övervägas 
att kompenseras med mindre men välgestaltade parker i 
strategiska lägen.  En viktig aspekt är att parken då ska 
möjliggöra för flera olika aktiviteter,  t.ex. både aktivitet 
och vila samtidigt. Att t.ex. utveckla och synliggöra Haga-

GRÖNSTRUKTURPLAN
Kommunen arbetar med en grönstrukturplan där  
grönstrukturens värden och invånarnas tillgång till dessa 
värden analyseras. Analyserna påvisar var staden har 
brister i närhet eller kvalité på grönska. Grönstrukturpla-
nen förväntas antas i december 2017. I hittills framtaget 
arbetsmaterial kan följande anges:
 
Grönstrukturen i Tingvallastaden är koncentrerad kring 
vattendragen i stadsdelens gränsområden. Grönskan blir 
stadsdelens fasader utåt vilket innebär att intrycket utifrån 
är att stadskärnan är mycket grön.

Att gröna offentliga rum finns intill vatten är en kvalitet 
eftersom vattnet är med och skapar rymd och rofylldhet 
och ger en upplevelse av ett större rum. Så trots små 
gröna ytor kan upplevelsen bli större öppna rum. Tack 
vare vattnet som barriär blir en del grönområden av-
skärmade från trafik, ett avstånd som kan skapa rofyllda 
platser, såsom Sandgrundsudden. I stadens centrala delar 
är tillgången på grönska sämre. Stadskärnan har få gröna 
innergårdar och trädplanterade gator utgör istället den 
främsta grönskan. De stadsträd och alléer som är typiska 
för Tingvallastaden är i många fall äldre, grova träd som 
är biologiskt värdefulla. Pråmkanalen och Stadsträdgår-
den sticker ut som de viktigaste områdena för ekologiska 
spridningssamband för ädellövslevande insekter i centrala 
Karlstad. Här finns äldre grova träd med mycket hålig-
heter som är bra livsmiljöer för insekterna. Det är därför 
viktigt att de får finnas kvar. Överlag är det av stort värde 
att bevara och utveckla ädellövbeståndet inom centrala 
Karlstad. 

I grönstrukturplanen har en avståndsanalys gjorts som vi-

parken skulle ha en stor effekt på tillgången på grönska i 
Haga. 

I grönstrukturplanen analyseras också olika parkkaraktärer 
för att identifiera behov av en specifik karaktär eller akti-
vitet i respektive stadsdel. Flera karaktärer kan med fördel 
finnas i samma park. Tingvallastaden har en stor bredd på 
parkkaraktärer, vilket är positivt. Det artrika finns längs 
med älven och i Sandgrundsparken och Stadsträdgården. 
Det kulturella och ”de gröna mötesplatserna” finns med 
en jämn fördelning. Det rofyllda och rymliga finns med 
bra spridning tack vare älven och kanalen. Rofyllda platser 
i Tingvallastadens centrala delar saknas. Att utveckla mil-
jön kring Domkyrkan kan ge en möjlighet att få in en ro-
fylld, grön plats i stadskärnan. Det festliga, dvs en mötes-
plats där många rör sig, finns också i stor tillgång men en 
komplettering skulle behövas i öster mellan Tingvalla och 
Haga. Slussvakten och Hagatorget skulle kunna utvecklas 
till sådana platser. Det lekfulla finns främst i Museiparken. 
Att få in fler lekvänliga miljöer i Tingvallastaden vore 
positivt. Stora torget och Slussvakten kan vara lämpliga 
platser för det. 

Övriga utvecklingspotentialer som nämns i grönstruktur-
planen är fickparker, dvs mindre parker med högre kvali-
tet i stadsmiljö. T.ex. kan en fickpark vid Tempelriddaren 
(Kv Älgen) lätt skapas, med fördel där det redan finns 
stora uppväxta träd. 

Att kunna promenera längs med vattnet, är en stor kvali-
tet. Att förbättra stråket intill Pråmkanalen ger stora vin-
ster. Även grönområdet bakom Lerinmuséet och bibliote-
ket skulle kunna utvecklas och bli mindre av en baksida. 
Området har ett mycket attraktivt läge både i sin plats och 
i sitt sammanhang i älvpromenadstråket.
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Sandgrundsparken

Almenparken. Foto: Anders Blomberg

KARLSTADS STADSMILJÖ
Stadsmiljöprogram
2007 antog kommunfullmäktige Karlstads Stadsmiljöpro-
gram. Programmet syftar till att förbättra, förstärka och 
göra de offentliga rummen i Karlstads centrala delar 
ännu mer attraktiva. Programmet koncentrerar sig i första 
hand på investeringar i miljöer för gående och cyklister. I 
programmet har analyser gjorts och utifrån det har viktiga 
stråk och platser identifierats. Närheten till vatten och 
grönska är en viktig utgångspunkt.

Flera av de stråk och platser som i programmet pekas ut 
som utvecklingsmöjligheter är idag åtgärdade eller plane-
ras att åtgärdas inom kort (Sangrundsudden, Älvpromena-
den, Almenparken m.fl.).

Ett stråk från Värmlands museum till Mariebergsskogen 
pekas ut som ett stråk som på sikt har förutsättningar 
att bli ett attraktivt sammanhållet stråk  genom centrum, 
under järnvägen, genom Stadsträdgården och längs Marie-
bergsviken. Andra utvecklingsmöjligheter som identifie-
rats är t.ex. Pråmkanalen, Slussvakten, Älvpromenadens 
fortsättning öster ut, järnvägsstationen och Kv. Älgen.  
Stadsmiljöprogrammets idéer om hur Karlstads stadskär-
nas identitet och attraktivitet stärks stämmer väl överens 
med denna stadsdelsvisions intentioner. 

Förtätningsstudie
Stadsbyggnadsnämnden antog 2009 riktlinjer för förtät-
ning i stadens centrala delar. I programmet konstateras 
att Tingvallastaden har en jämn höjdskala och att extra 
hänsyn bör tas i delar av stadsdelen. Rutnätsstadens höjd-
skala ska beaktas. Vid uppförande av höga hus ska platsen 
och/eller byggnadens innehåll motivera byggnadens höjd. 
Domkyrkans dominans i stadsbilden får inte förtas. En till 
två våningars påbyggnad av befintliga hus kan vara möjlig.

Programmet nämner också att förtätning kan vara möjlig 
på ett flertal platser i Tingvallastaden. Obebyggda tomter 
är oftast önskvärda att bebygga. Parkeringsytor och lik-
nande hårdgjorda ytor kan vara lämpliga att bebygga om 
omgivande bebyggelse tillåter. Byggnader på grönytor re-
kommenderas normalt inte men kan vara möjligt beroen-
de på ytans värde för staden och området. Exploateringen 
bör vara viktig för staden och kompensationsåtgärder 
krävs. 
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STADSBILDSANALYS
För Tingvallastaden och Haga har en stadsbildsanalys 
gjorts. Analysen är ett hjälpmedel i planerings- och vi-
sionsarbetet.  Denna stadsbildsanalys grundar sig i Kevin 
Lynchs metod.  Analysen fokuserar på de fysiska elemen-
ten i staden och människors upplevelse av staden.
Lynchs metod utgår ifrån fem grundelement som hjälper 
till att förklara hur människor upplever och orienterar sig 
i staden och på så sätt skapar en visuell bild av staden. 
Kevin Lynchs fem grundelement är stråk, gränser, enhetli-
ga områden, knutpunkter och landmärken. 
Analysmetoden är ett sätt att hitta både kvalitéer och 
brister i stadsstrukturen. Att identifiera och åtgärda sådana 
brister kan förhoppningsvis leda till en tryggare, mer lätt 
orienterad stad med starkare identitet. Lika viktigt är det 
att bevara och förstärka de kvalitéer som finns i stads-
strukturen.

Stråk 
Stråk är rörelsekanaler där människorna observerar miljön 
runt sig. För de flesta människor är det längs stråken som 
bilden av staden byggs upp och det är utifrån dessa som 
många upplever staden. Stråken är de tydligaste och vik-
tigaste elementen i staden och det element som de flesta 
andra elementen är arrangerade och relaterade till. Stråk 
kan vara transportleder, gångvägar, vägar och järnvägar. 
De kan delas upp i olika typer för hur man tar sig fram 
längs dem. 

Knutpunkt 
Knutpunkter är strategiska punkter i staden som till exem-
pel en plats där färdriktning och färdmedel byts. Knut-
punkter kan vara skärningspunkter mellan olika stråk och 
är ofta kopplade till andra element. En knutpunkt är en 
koncentration av något slag som man kan gå in i. Torg-
platser och gatukorsningar är exempel på knutpunkter.

Enhetliga områden 
Enhetliga områden är en del av staden som har enhetlig 
karaktär eller funktion. De bildar tillsammans en helhet, 
som man klart känner sig i eller utanför. De enhetliga 
områdena är ett väldigt tydligt element i människors bild 
av staden. Egenskaper som markanvändning, byggnadsstil 
eller exploateringsgrad kan definiera ett enhetligt område.
 
Gräns 
Gränser är linjära element som inte kan anses vara stråk. 
De kan markera en gräns mellan två områden men kan 
även sammanlänka dem. Gränser är viktiga för att de visar 
var områden börjar eller slutar, strandlinjer, bebyggelse 
och grönska är exempel på gränser. 

Landmärke 
Landmärke är ett objekt som skiljer ut sig både i läge och 
till betydelse. Det är en referenspunkt som kan ses på 
långt håll och underlättar orienteringen i staden. Landmär-
ken är externa och går inte att träda in i. Ett landmärke 
kan vara en byggnad, skylt eller berg.

Resultat
Det är enkelt att konstatera att järnvägen tillsammans med 
Hamngatan och Hagaleden utgör stora barriärer i staden 
och att det finns mycket att vinna på att minska barriäref-
fekten av dessa. Kring järnvägsområdet och Hamngatan 
finns också flera svaga eller bristande kopplingar som bör 
åtgärdas.

I Tingvallastadens ytterområden finns stor  
utvecklingspotential. Stadens läsbarhet, trygghet och 
identitet skulle stärkas om dessa områden utvecklades och 
blev en integrerad del av intilliggande områden.

Analysen tyder också på att det inom området för Re-
secentrum finns en stor potential för nya knutpunkter, 
det vill säga naturliga mötesplatser och plats för att byta 
färdmedel.

En annan tendens är att stadens landmärken eller rikt-
märken är koncentrerade i Tingvallastadens centrum. Det 
kan vara positivt för bland annat orienterbarheten att vid 
förtätning åstadkomma nya landmärken i stadens västra 
del samt i Haga.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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SWOT-ANALYS
En SWOT-analys har genomförts för vart och ett av de 
förtätningsområden som pekats ut i denna stadsdelsvision.
Analysen har utförts i form av en workshop (2016-01-13) 
tillsammans med representanter från Kultur- och fritids-
förvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
från Stadsbyggnadsförvaltningen. Analysen ligger till stora 
delar till grund för de riktlinjer som anges i avsnittet Del-
områden - Förtätningsområden.

SWOT står för Strength, Weakness,  Opportunity,  Threat. 
Analysmetoden har i det här fallet använts för att definiera 
det specifika områdets styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Med hjälp av bland annat resultatet av analysen har 
sedan riktlinjer arbetats fram för vardera delområde. 

Av analysen framkom bland annat att privatisering av 
Sandgrundsudden ses som ett hot vid förtätning samt 
att miljön kring fängelset anses vara en otrygg miljö där 
förbipasserande gångstråk bör förbättras. I spalten intill 
redovisas analysens resultat i korthet uppdelat per förtät-
ningsområde.

STADSBILDSANALYS - Teckenförklaring
Stråk 
Rörelsekanaler där människorna observerar miljön runt 
sig.  (I detta fall avses främst gående och cyklister.)
  starkt stråk
  svag koppling
  bristande länk

Knutpunkt

skärningspunkt mellat två stråk

  potentiell knutpunkt

Områden
Ett enhetligt område är en del av staden med enhetlig 
karaktär eller funktion.

  enhetligt område

Gräns
Markering mellan två områden. Visar var
börjar eller slutar, strandlinjer, bebyggelse och grönska 
är exempel på gränser. 
  tydlig gräns
  avsaknad av gräns

Landmärke
är ett objekt som skiljer ut sig både i läge och till betydel-
se. Det är en referenspunkt som kan ses på långt håll och 
underlättar orienteringen i staden.
  större/mindre landmärke
 

Östra entrén: 
S - Attraktiva kulturbyggnader, arkitekturen, Frödingparken, Pråmkanalen, gamla 
träd, entré till centrum, mycket aktivitet i området, spännande lokalhistoria. Tydlighet 
i struktur (kvartersstad möter institutionsmiljö)
W- Otydlig markanvändning, otrygg länk, oomhändertaget, svagt stråk, svårt röra sig 
som gående och cyklist. Få kopplingar söderut. Trafik och buller. Instängt.
O- Möjlighet stärka stråken, stärka entrén, ta till vara läget vid Pråmkanalen och 
båtbussar. Utveckla kulturmiljön. Avskärma buller, skapa bättre rum. Koppla samman 
bättre med centrum. Shared space-lik trafiklösning.
T- Dålig arkitektur på förtätningar, bygga barriär mellan Haga-Tingvalla. Mer trafik 
på fel plats. Fortsatt impediment.

Norra entrén:
S-Kulturhusen, Lerin, Värmlands museum, Biblioteket, g:a badhuset. Kulturstråk. 
Lätt att nå, grön entré, tydlig entré till centrum från norr, fint promenadstråk ut med 
älven, inbjudande, god tillgång p-platser, omhändertaget vid lilla bron vid Pråmkana-
len. Fina alléer, kulturhistorisk miljö. Tydlig gräns mellan kvartersstad och hus i park. 
Mötesplats.
W- Hårdgjorda ytor för p-plats, mycket baksida mot älven, osorterad miljö, trafik-
miljön utanför biblioteket. Östra Torggatan delar av området. Dåliga cykelkoppligar, 
dåliga kopplingar till biblioteket från parkerna. Verksamheter vilar sig inte mot vägen. 
O-Bygginspel, förtätning, lösa trafiksituationen vid Torggatan, vända baksida till 
framsida, entrén bör förädlas. Skatepark. Koncentrera parkeringen. Utveckla baksidan 
av biblioteket och Lerin. Påannonsera ”kulturudden”. Ungdomskultur. Kårhus. 
T-Bygginspel och förtätning som privatiserar eller på annat sätt försämrar miljön.

Resecentrum:
S-En regional målpunkt, yteffektivt område, centralt läge, människor i rörelse, rester-
na av gamla järnvägsparken.
W-Enfunktionellt område, barriärverkan, svårtillgängligt, översvämningskänsligt, 
buller, bara baksidor och slutna fasader längs Hamngatan. Enda kopplingen för bil i 
öst-västlig riktning. 
O-Bara möjligheter. Minskad barriärverkan. Nya kopplingar i nord-sydlig riktning. 
Stärka kopplingen till stadsträdgården. Möjlighet till ökad exploatering, nya byggna-
der, ny mötespunkt. Förlänga Wennebergsparken över till Hamngatan. 
T-Att det endast blir en trafikteknisk anläggning utan själ. Fortsatt barriär. Att chan-
sen att göra något riktigt bra missas. Pengabrist som ger billiga lösningar. För stort 
centrum. Trafikflödet hämmas.

Kvarteret Älgen (och västra entrén):
S-Kommunalägda fastigheter. Uppvuxna träd. Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
med aktiva verksamheter. Hög tillgänglighet. Entré till staden. Kontakt med vattnet. 
W-Buller- och trafikstörningar. Många barriärer och sönderstyckade markområden. 
Nivåskillnader mot vägar/jv. 
O-Stora ytor obebyggd mark i centralt läge. Parkpotential kring kulturskolan och 
trafikramp åtgärdas. Potential för en offentlig (kultur)byggnad/miljö. Med fördel 
publikintensiv. P-hus i strategiskt läge.
T- Överexploatering. Kulturhistoriska värden tas bost. Gröna värden tas bort.

Strategisk punkt där färdriktning/färdmedel byts. Ofta

områden

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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SPACE SYNTAX-ANALYS
I en Space Syntax-analys mäts tillgängligheten i gångnätet 
med hjälp av analysmåttet ”rumsintegration”. En rumsin-
tegrationsanalys visar hur nära stadsrum är till varandra, 
via sitt genomsnittliga avstånd i antal riktningsförändring-
ar till andra stadsrum. Rumsintegration kan därmed sägas 
vara ett mått på upplevt avstånd och orienterbarhet. En-
kelt uttryckt har alltså stadsrum som nås från många andra 
stadsrum inom få riktningsförändringar en hög rumsinte-
gration, det är väl integrerat i rumssystemet som helhet.

I Karlstad utgör Tingvallastaden den rumsligt sett mest 
tillgängliga stadsdelen. Det är via Tingvallastadens mest 
tillgängliga stråk, främst Drottninggatan och Västra 
Torggatan, som en mer sammanhängande stad som helhet 
måste ha sin utgångpunkt. Här utgör järnvägspåret den 
mest uppenbara barriären för ett mer sammanhängande 
gatunät. Kartläggningen av stråkens centralitet visar på 
en stor potential att knyta samman stadsdelarna söder om 
Tingvallastaden med staden som helhet via en förlängning 
av Västra Torggatan söderut.

I en stråklaboration har tre alternativa lösningar på kopp-
lingar över och under spåret i förlängningen av Västra 
Torggatan undersökts. Stråket, som denna koppling är en 
del av, skulle få mycket stor betydelse för att knyta sam-
man Karlstads Centrum.

Av de olika alternativen förefaller alternativet med ramper 
(oavsett bro eller tunnel) vara det som rumsligt bäst 
knyter samman staden. Samtidigt tar sluttande ramper stor 
plats i stadsmiljön och kommer att komma i konflikt med 
verksamheter på Västra Torggatan. Ramper sträcker sig 
också långt in i Stadsträdgården respektive Västra Torg-

gatan vilket bland annat innebär att människor i mindre 
utsträckning kommer att röra sig på Hamngatan. En av 
kommunens ambitioner är att omvandla Hamngatan till 
en levande stadsgata, vilket kan komma att motverkas av 
ramplösningar. Ett alternativ med trappor är också en 
väl fungerande lösning med ger sämre tillgänglighet för 
cyklister och det rumsliga sambandet blir något svagare. 
Passagen är dock inte avsedd att utgöra ett cykelstråk.

Vid val av tunnel, oavsett om den utformas med slut-
tande ramper eller trappor bör det beaktas att en tunnel 
kan utgöra en mycket oattraktiv och otrygg passage. Hur 
gående och cyklister upplever den lokala stadsmiljön är en 
huvudfråga att utreda vid val av utformning av passagen. 
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Den lokala centraliteten visas här vilka gator 

som är mest tillgängliga inom stadsdelen och hur 

sammanhängande gatunätet är mellan stadsde-

lar. Gator som är både tillgängliga inom staden 

som helhet och lokalt inom stadsdelen har både 

stor potential för genomströmning och blandning 

av människor. tillsammans med hög lokal täthet 

ger detta goda förutsättningar för stadsliv och 

handelspotential. 

De två lokalt mest integrerade stråken i Centrum är 
Drottninggatan och Västra Torggatan, vilket förefal-
ler stämma mycket väl med de mest besökta gatorna 
i Karlstad. Kartläggningen visar på en för svenska 
städer typisk barriär i form av järnvägen. Framför 
allt är detta påtagligt när det gäller Centrums kon-
takt söderut men även Norrstrands kontakt österut. 
I dessa båda fall förefaller barriären vara till stor 
nackdel eftersom det stänger av centrala Karlstad 
från landområden med stora kvaliteter eller utveck-
lingspotential.  De gator som förbinder Centrum med 
omgivande stadsdelar är dock i de flesta fall präglade 
av fordonstrafik. Detta bidrar till en oattraktiv gatu-
miljö för gående som gör att deras fulla potential som 
levande urbana stråk inte utnyttjas. 

Kartläggningen visar på en stor potential att knyta 
samman stadsdelar via en förlängning av Västra 
Torggatan söderut via Stadsträdgården och vidare .

LOKALT CENTRALA STADSRUM

Västra Torggatan

Östra bron

Tydlig barriäreffekt

Drottninggatan

LOK AL RUMSINTEGR ATION (R3)

Tillgänglighet i gatunätet mätt med rumsintegration (r12). I kartan har gatunätet för planerna i Inre Hamnen infogats 

/ 9

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Lokal rumslig integration (tillgänglighet i gatunätet) för befintligt gatunät i ´Tingvallastaden. (Analys av Spacescape) Analysen visar ett antal potentiella nya kopplingar (svart cirkel) som av kommunen bedöms ha stora positiva 
effekter på tillgängligheten i gatunätet. Vid förändringar i gatunätet bör det även beaktas att tillgängligheten (för gående och cyklister) kan försämras i vissa punkter. T.ex. kan bussar på Östra bron innebära en sådan förändring.
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Stadsdelsvision Tingvallastaden
Övergripande riktlinjer 

VISION
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• Minimerad genomfartstrafik
• Mer utrymme för gående, cyklister 
• Kollektivtrafik prioriteras
• Stärka handeln
• Attraktiva och trygga offentliga miljöer

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

STADSDELSVISION TINGVALLASTADEN
Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden grundar sig på kommu-
nens övergripande vision, Livskvalitet Karlstad 100 000. Karl-
stads kommun strävar efter att bli en stad med 100 000 invånare 
och en stad där det finns hög livskvalitet. Vår tillväxt ska ske 
på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och ekologiskt 
hållbart.

Stadskärnan har en mycket viktig roll för kommunens tillväxt, 
identitet och attraktivitet. Ur flera avseenden är det viktigt och 
önskvärt att ha en stark stadskärna med kapacitet att möta 
framtidens behov. I takt med att Karlstad växer och utvecklas 
behöver även stadskärnan växa och utvecklas. Visionen för 
Tingvallastaden tar sin utgångspunkt i de fyra ledstjärnor som 
beskriver visionen och de fyra målområdena i Strategisk plan. 

En kunskaps- och tillväxtommun
Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningssort. 
Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. 
All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa 
förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors 
möten och resor.

För Tingvallastaden innebär det att handeln är en viktig driv-
kraft och målpunkt som är högt prioriterad att hålla vid liv och 
utveckla. Tillgänglighet till centrum är avgörande för handelns 
utveckling. Det ska vara lätt att ta sig till och från handelsstråken 
med alla trafikslag. Dock ska genomfartstrafiken med bil genom 
Tingvallastaden minimeras för att ge mer utrymme åt gående 
och cyklister. Hållbart resande värnas för att minska trängseln 
och få en mer attraktiv stadsmiljö.

I Tingvallastaden ska god tillgång till service och ett brett kultu-
rutbud och nöjesliv med puls och dynamik värnas. Stadens han-
dels-, kultur- och nöjesstråk ska på ett medvetet sätt utvidgas 
för att klara framtidens behov och för att stadskärnan ska kunna 
fortsätta fungera som ett attraktiv handels- och mötesplats i 
konkurrens med de externa köpcentrumen. 

Resecentrum ska utgöra ett nav i staden där många människor 
enkelt passerar och där spännande platser för möten finns. 

Karlstads stadskärna innehåller mycket höga kulturvärden 
som ska värnas och förstärkas. Kulturhistoriska byggnader och 
miljöer kan bidra till att ge staden en stark identitet, något som 
särskiljer just vår stad från andra städer. Kulturvärdena skapar 
tilltalande livsmiljöer vilket i sin tur bidrar till livskvalité. Likaså 
bidrar konst i det offentliga rummet till den estetiska miljön och 
stadens identitet. Vid om- och nybyggnationer ska kommunen 
aktivt verka för att nya konstnärliga gestaltningar tillförs stads-
rummet.

Tingvallastaden ska ha en hög arkitektonisk nivå på både bebyg-
gelse och de offentliga rummen. Tingvallastadens utformning 
har en mycket stor påverkan på hela stadens identitet, varumär-
ke och attraktivitet varför nybyggnad, ombyggnad och till-
byggnad inom Tingvallastaden ska ske med högsta kvalitet och 
genomtänkt arkitektonisk uttryck. 

Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Ting-
vallastadens koppling till universitetet bör förstärkas. Naturliga 
mötespunkter för studenter i centrum som komplement till 
campusområdet bör skapas. 

En kommun för alla
Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga 
och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla 
livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett 
perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv sam-
talston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste 
resurs. 

För Tingvallastaden innebär det att centrum ska vara en trygg 
och attraktiv boendemiljö för människor i livets alla skeden och 
oavsett kön och etnicitet. Tingvallastaden ska vara en attraktiv 
och välfungerande livsmiljö, en blandstad, där service,  kommu-
nikationer, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och rekreation finns 

inom gångavstånd. Nya byggnader ska ha bottenvåningar som 
bidrar till en ökad känsla av trygghet på gatorna. Nya stadsut-
vecklingsprojekt ska öka bostadsbeståndet inom Tingvallasta-
den. Fler bostäder i centrum ger mer liv på dygnets alla timmar 
och förutsättningar för ökad trygghet i våra offentliga miljöer i 
centrum. 

En klimatsmart kommun
Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänk-
ande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi 
är föregångare och innovativa i arbetet med att stimulera en ekologisk och 
hållbar utveckling. Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som alla ska 
ha möjlighet till.

För Tingvallastaden innebär det att ett ekologiskt tänkande ska 
genomsyra stadsutvecklingen och bidra till en bättre livsmiljö. 
Nya stadsutvecklingsprojekt ska tillföra grönska på mark, väggar 
och tak. Gröna innergårdar ska värnas. Vi ska ha tillgång till 
vattennära upplevelser, grönska och fritidsaktiviteter.  
 
En attraktiv arbetsgivare
Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av 
medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster 
och service.

För Tingvallastaden innebär det att bemanna stadsutvecklings-
projekt med hög kompetens. Det innebär också att förvalta de 
byggda miljöerna så att gator och stadsrum är välskötta och 
signalerar omsorg och trygghet.
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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden utgör ett program 
och underlag för den fortsatta utvecklingen av Tingvallas-
taden. I detta kapitel beskrivs en önskvärd utveckling av 
Tingvallastaden uppdelat på fem teman:
• Markanvändning 
• Bebyggelse
• Parker och promenadstråk
• Platser och torg
• Trafik

Därefter följer ett kapitel (Delområden) där Tingvallasta-
dens huvudsakliga utvecklingsområden och stråk beskrivs 
mer ingående. Dessa delområden handlar främst om 
förtätning med mer bebyggelse men också hur områdets 
kvalitéer ska utvecklas. Viktiga stråk med anslutande torg 
och platser föreslås utvecklas och ges en ny funktion och 
utformning. 

Tingvallastaden är under ständig utveckling och föränd-
ring. De många mindre projekt som pågår och planeras 
ska utgå från det som generellt beskrivs i denna stadsdels-
vision. 

 

Markanvändning 
Tingvallastaden är Karlstads centrum. Målbilden för 
centrum är att den ska vara en välfungerande livsmiljö, en 
blandstad, där service, kommunikationer, arbetsplatser, 
fritidsaktiviteter och rekreation finns inom gångavstånd. 
Den huvudsakliga markanvändningen i Tingvallastaden 
bör vara centrumändamål, dvs handel, restauranger, 
hotell, kontor, samlingslokaler och andra funktioner som 
behöver ligga centralt. Bostäder är också en viktig del i 
Tingvallastadens fortsatta utveckling. Fler bostäder i cen-
trum ger mer liv på dygnets alla timmar och förutsättning-
ar för ökad trygghet i våra offentliga miljöer i centrum. 
Nya stadsutvecklingsprojekt ska därför öka bostadsbe-
ståndet inom Tingvallastaden.

Tingvallastaden är en viktig handelsplats och handeln be-
höver fortsatt utvecklas. Målsättningen är att på lång sikt 
knyta samman de sex kvarteren mellan Fredsgatan – Östra 
Torggatan/Tingvallagatan – Hamngatan till en samman-
hängande citykärna med en sammanhållen gestaltning 
och med verksamheter som kan stärka området som en 
levande pulserande mötesplats för både kommersiella och 
icke-kommersiella verksamheter.

I första skedet bör Drottninggatan och Västra Torggatan 
fortsätta utvecklas och utgöra den mest handelsintensiva 
zonen i Karlstad. Södra delen av stråket Östra Torggatan 
har förutsättningar till att utveckla ett handelsstråk, vilket 
också är önskvärt för att skapa en loop i citykärnan. Gatan 
behöver då omgestaltas så fotgängare ges mer utrymme. 
Ombyggnation eller eventuell nybyggnation längs dessa 
stråk ska utföras så att bottenvåning kan iordningställas 
för handelslokaler.  Det är positivt om fler entréer och 
skyltfönster kan öppnas upp mot handelsstråket för att 
skapa mer variation, liv och rörelse åt gatan. 

Inom handelskärnan behöver också nya mötesplatser ska-
pas som bidrar med liv och rörelse till platsen. Soltorget, 
Västra Torggatan och i anslutning till galleriornas entréer 
är platser som har bra förutsättning för utveckling av mö-
tesplatser med uteserveringar, vistelseytor, lek mm.

Handeln i den norra delen av Tingvallastaden (Nordstan), 
norr om torget, har idag ett stort inslag av mötesplatser. 
Kulturen är den här zonens styrka och bör förankras i all 
utveckling inom zonen. En målsättning bör också vara att 
bättre knyta samman norra och södra delen av Tingvalla- 
stan. Västra Torggatan är den gata som har bäst möjlighe-
ter att koppla ihop norra och södra delen av Tingvalla-
staden. Den norra delen av Västra Torggatan bör utveck-
las så att den blir en starkare och tydligare länk mellan 
kulturnoden och handelskärnan. Att utveckla Stora Torget 
till en trevligare och en mer aktiverad social mötesplats är 
av betydelse för att locka människor till att röra sig mellan 
norra och södra delen av Tingvallastaden.

Hamngatan och Tingvallastadens sydvästra delar har i 
större utsträckning karaktären av transportrum eller rörel-
sestråk och kommer även fortsättningsvis behöva ha det. 
Vissa av gatorna, eller platser knutna till gatorna, kan vara 
lämpliga att utveckla till mötesplatser. Störst potential har 
stråket längs Älvgatan. Hamngatan är ett tungt rörelse-
stråk och bör behållas som det. Skala på gatan behöver 
dock brytas ner och omgestaltas för att den ska ge resenä-
rerna ett mer positivt första intryck av Karlstad. Flera av 
rörelsestråken, t.ex. Hamngatan, har möjlighet till utveck-
ling av viss handel om handeln riktar sig till människor i 
rörelse.
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Del av Östra Torggatan utvecklas till 
handelsgata för att åstadkomma en 
”shoppingloop”.

Stora Torget bör utvecklas till en mer aktiv, 
�exibel och interaktiv mötesplats  för att 
locka människor till att röra sig mellan 
norra och södra delen av Tingvallastaden.

Drottninggatans gångpassager 
över Östra Torggatan och 
Järnvägsgatan förbättras

Skalan på Drottninggatan måste 
brytas ner och större hänsyn till 
gående och deras upplevelse tas. 

Västra Torggatan norra del tillsammans med 
Museigatan bör utvecklas till en tydligare 
länk mellan kulturnoderna på Sandgrund och 
handelskärnan.  Kulturkänslan bör förankras i 
gatans utformning.

Herrgårdsgatan har förutsättningar för 
dubbelsidig shopping. 

Området norr om torget har stor potential 
att utvecka �er mötesplatser. Kulturen 
och maten kan förankras ännu tydligare. 

Stor potential för attraktiva 
mötesplatser genom att 
utveckla innergårdar och 
koppla mot vattnet

Nya mötesplatser i handelskärnan behövs.
Soltorget, Västra Torggatan och i anslutning 
till galleriornas entréer är lämpliga platser för 
servering, lek och vistelse. Stort behov �nns 
av mötesplats med lekkaraktär. 

Resecentrum och �era av rörelsestråken, 
t.ex. Järnvägsgatan och Hamngatan, har 
möjlighet till handel riktad till människor 
i rörelse eller och destinationshandel.

Resecentrum bör främst ses som ett  
rörelsestråk där fokus ligger på service 
och handel för resenären.

Skalan på Hamngatan behöver 
brytas ner och omgestaltas för att 
ge resenärerna ett mer positivt 
första intryck av Karlstad.

Residenstorget kan utvecklas 
till en port till ”kulturstråket”.

Rörelsestråk med handelsinslag. Handeln bör i första 
hand vara riktad till människor i rörelse eller vara  
destinationshandel.

Stråk prioriterat för handel (gågata). Butiker ligger tätt, 
skalan anpassas till en lägre hastighet och gatan ska 
vara lätt att korsa.

Stråk prioriterat för handel (ej gågata). 
Gående prioriteras. Gator utformas exempelvis med  
breda trottoarer och möbleringszon.

Mötesplatser med inslag av handel, 
mat eller kultur.

Långsiktig utveckling av handelskärnan.

Bilden definierar översiktligt hur Tingvallastadens handelscentrum ska växa. Bilden är en gemensam målbild för kommunen, fastighetsägare och handlare i centrum att sträva efter. Respektive part ska inom de utpekade områdena ge 
så goda förutsättningar som möjligt för fungerande handelsstråk respektive attraktiva mötesplatser. Beskrivning av användning och gestaltning fördjupas i avsnittet om utvecklingsområden för ett antal av stråken/gatorna. 

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Utveckling av handel inom Tingvallastaden
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Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan

Västra torggatan

Vid förtätning inom Karlstads centrala delar ska 
följande förhållningssätt tillämpas

Byggande på industrimark 
(motsv) 

Byggande på parkeringsplatser 
och liknande hårdgjorda ytor

Byggande på obebyggda tomter - 
Infill i staden

Innergårdar

Byggande på grönytor

Byggande av höghus

Påbyggnad av befintliga hus

Kulturhistoriskt värdefulla 
områden

Normalt inga hinder

Kan vara möjligt. Relation till 
omgivande bebyggelse måste 
beaktas, samt värdet av den 
”rymlighet” ytan skapar

Lämpligt och ofta önskvärt
Förhållandet till befintlig bebyg-
gelse måste beaktas, liksom 
bebyggelsens täthet

Kan vara möjligt. Bebyggelse-
täthet samt gårdens storlek och 
betydelse måste beaktas

Normalt inte möjligt. Ytans värde 
för staden och området måste 
beaktas. Kompensationsåtgärder 
krävs. Exploateringen bör vara 
”viktig” för staden

Platsen och/eller byggnadens 
innehåll ska motivera att höghu-
set byggs. Domkyrkotornets domi-
nans i stadsbilden får inte förtas

I rutnätsstaden ska stadens 
höjdskala beaktas. En till två vå-
ningars höjning av hus vid gatan 
kan vara möjlig, beroende på 
husets nuvarande höjd. Ytterligare 
någon våning kan vara möjlig för 
gårdshus

Kulturhistoriskt värdefull bebyggel-
se får inte rivas eller förvanskas 
om inte synnerligen starka skäl 
föreligger

Stadsbyggnadsmönster.

Utdrag ur Förtätning inom centrala delar av Karlstad - Riktlinjer, 
principer och förhållningssätt, Karlstads kommun, 2009.

Bebyggelse
Bebyggelsen i Tingvallastaden är under ständig utveck-
ling och förnyelse. Många byggnader har också ett stort 
kulturhistoriskt värde och är viktiga för Karlstads identi-
tet. Utveckling av bebyggelsen i Tingvallastaden ska ske 
med utgångspunkt från riktlinjer för förtätning som togs 
fram i förtätningsprogrammet (Förtätning inom centrala delar 
av Karlstad - Riktlinjer, principer och förhållningssätt, Karlstads 
kommun, 2009). Se ruta.

Tingvallastaden har olika stadsbyggnadsmönster att för-
hålla sig till. Det finns en tydligt definierad kvartersstruk-
tur som omges av parker och institutionsbebyggelse. Vid 
förändringar och kompletteringar i dessa områden ska 
dess karaktär utgöra utgångspunkt för utformningen och 
komplement följa det rådande stadsbyggnadsmönstret. Se 
karta ”Stadsbyggnadsmönster”.

Varsamhet mot befintlig kulturhistorisk bebyggelse är en 
viktig utgångspunkt för att bibehålla stadens identitet och 
karaktär. Inom hela Tingvallastaden har bebyggelsen ett 
stort allmänt värde. Nya byggnader bör utformas med 
hög arkitektonisk nivå som motsvarar platsens läge och 
bidrar till en attraktiv stadskärna.
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Offentliga rum
Tingvallastaden är Karlstads centrum därmed också en 
plats där olika typer av grupper, människor och kultu-
rer möts. Möten är del av spänningen och attraktionen i 
staden och ger möjlighet att upptäcka något nytt. Allt fler 
väljer att bo i staden, särskilt andelen barn och ungdomar 
ökar. Fler mötesplatser av olika karaktär behöver utveck-
las i Karlstads centrum för att ge fler möjlighet att hitta 
sin favoritplats i staden. Karlstads centrum ska vara en 
demokratisk plats där alla får utrymme oavsett kön, ålder, 
kultur eller läggning. Om staden har för få stadsrum och 
mötesplatser kan det skapas konkurrens om att få vistas 
där. Det kan leda till att en del brukargrupper fysiskt kon-
kurrerar ut andra brukare som vill vistas på samma plats. 
(Framtidens Stad)

I Karlstads centrum är behovet av att utveckla platser för 
barn och unga särskilt stort. (Framtidens Stad) Under rub-
riken lek och spontanidrott berörs ämnet djupare. Under 
rubrikerna Parker och promenadstråk och Platser och torg 
nedan beskrivs övergripande utvecklingsmöjligheterna för 
de offentliga rummen i centrum. I avsnittet Delområden - 
Prioriterade stråk ges mer ingående förslag på hur platser 
kan utvecklas/skapas längs ett antal viktiga stråk genom 
staden.

Parker och promenadstråk 
Stora parker
I Tingvallastaden finns några viktiga parkområden som 
är en angelägenhet för hela staden och för dess besökare. 
Sandgrundsudden, Museiparken och Stadsträdgården i 
Viken är de största och viktigaste parkområdena.  
Museiparken och Sandgrund har genomgått omfattan-
de upprustningar vilket ökat attraktiviteten betydande. 
Särskilt fokus har legat på lek och friytor för möten och 

rörelse. Den sista etappen av Sandgrundsuddens upprust-
ning är planerad att genomföras 2019. 

Den föreslagna förbindelsen i Västra Torggatans för-
längning över järnvägen, via Resecentrum, gör också att 
avståndet mellan Stadsträdgården och centrum minskar 
vilket förväntas innebära en ökad användning av Stads-
trädgården. På liknande sätt skulle en eventuell framtida 
koppling i Pihlgrensgatans förlängning över järnvägen för-
bättra tillgängligheten till Wennbergsparken från centrum.
 
Stadsdelsparker
Som ett komplement till dessa större parker finns mindre 
parkområden som är viktiga för stadsdelen, men som 
kan utvecklas för att bli tydligare och få en större kvalitet. 
Hagaparken och Frödingparken är de tydligaste inom 
denna kategori. Även grönytorna kring Domkyrkan bör 
kunna nyttjas mer om möjligt att kombinera med kyrkans 
verksamhet.  

För att kunna kombinera kyrkans verksamhet med en mer 
offentlig park bör den rofyllda karaktären fortsatt domine-
ra och förstärkas med t.ex. planteringar och fler sittplatser.

För Frödingparken är en upprustning planerad där gestalt-
ningen präglas av områdets kulturhistoriska värden.

Nya parker
Samtliga grönområden ska värnas och fortsatt utvecklas 
till attraktiva, allmänna stadsrum. Viss möjlighet finns 
också att utveckla nya grönytor. I anslutning till Haga en-
tré kan en ny park skapas som innebär en fördubbling av 
parkinnehavet för hagaborna. Om en ny trafiklösning vid 
Karl IX s gata och Drottninggatan kan åstadkommas så 

möjliggörs en ny park i anslutning till Klaraborgs Herr-
gård (Älvbrinken) med kontakt med älven. 

Promenadstråk 
Utöver parkerna är stränderna kring Klarälven och 
Pråmkanalen viktiga promenadstråk och också viktiga 
platser för vila, solbad och picknick. Här finns potential 
att utveckla en östra Älvpromenad och att förbättra miljön 
kring Pråmkanalen, främst söder om Hagatorget.

Utöver stränderna finns ett antal gator som också funge-
rar som promenadstråk och som har ett rekreativt värde 
då de sammankoppla parker eller platser. Västra Torgga-
tan, Kungsgatan och del av Drottninggatan har till viss del 
en sådan funktion vilken bör stärkas och utvecklas.

Innergårdar
Grönska på innergårdar är ett viktigt komplement till den 
offentliga grönskan. Idag är det brist på gröna innergår-
dar. De som finns är viktiga att värna och vid nybyggna-
tion bör nya gröna innergårdar skapas.

Platser och torg
Stora torget
Stora torget är stadens viktigaste mötespunkt och sam-
lingspunkt för stora sammankomster. Stora torgets 
utformning är under bearbetning. En dialogprocess pågår 
som ska mynna ut i ett förslag till upprustning av Stora 
torget.

Hagatorget
Hagatorget är idag en välfungerande plats, men kan kom-
ma att utvecklas i samband med att en tydligare hållplats 
anläggs för Karlstadsstråket. Kontakten med Pråmkanalen 
kan också behöva förbättras.
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Residenstorget
Residenstorget ingår i den planerade upprustningen av 
Älvpromenaden. Platsen har förutsättningar att fungera 
som både ett torg och en park. Möjlighet finns också att 
skapa en fin utblick och en bra vattenkontakt.

Almentorget
Almentorget är nyligen färdigställt och har tillfört staden 
ett nytt litet torg. I en fortsatt utveckling behöver omgi-
vande bebyggelse utvecklas så att kontakten mellan torget 
och innehållet i omkringliggande byggnader blir bättre. 
Platsen är t ex väl lämpad för café eller restaurangverk-
samhet.

Ny plats vid Slussvaktstugan
I anslutning till Slussvaktstugan kan ett torg skapas om 
trafiklösningen till Tyggårdsviken förändras. Platsen ska-
par bättre lösningar för gående och cyklister och skapar 
en plats för vistelse intill Pråmkanalen.

Lek och spontanidrott
Lek
Ett centrum som är lekfullt och kreativt, med informel-
la lekplatser bl.a. i handelsnära lägen utgör en kraftig 
konkurrensfaktor och skulle stärka Karlstads centrums 
attraktivitet på många plan. Vattenlek, konstlek, klätterlek, 
ljud- och experimentlek och balansövningar kan lätt bli en 
okomplicerad del av stadens gestaltning om barnperspek-
tivet finns med i tanken från början. Ökat barnfokus stäl-
ler 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 omgestaltning av Drottninggatan och Västra Torg-
gatan ska lämplig lokalisering och utformning av lekytor 
studeras och lek inarbetas i gatans gestaltning. 

Samtidigt ska lekmöjligheterna också utvecklas i fler 
befintliga parker i takt med löpande upprustning. Ha-
gaparken och Älvbrinken är parker där lek kan ges mer 
utrymme. Andra parker kan behöva annan inriktning än 
lek för att tillgodose andra målgruppers behov. Men även 
mer rofyllda parker kan ges ett visst inslag av lek i form 
t.ex. lekskulpturer. 

Vid större utvecklingsprojekt (t ex kvarteret Älgen och 
Östra Entrén) bör möjligheten till att avsätta nya ytor för 
allmänna platser/lekplatser utredas. 

Spontanidrott
Många rör sig för lite, både barn, vuxna och äldre. Det 
finns en stor efterfrågan på ytor för urbana sporter och 
spontanidrottsytor och plats bör hittas i centrum för 
aktiviteter som isbana, parkour, skate, boule, klättring mm. 
Dessa urbana idrottsplatser kan berika stadslivet och ut-
vecklas till viktiga mötesplatser som kan stärka centrums 
attraktivitet och trygghet. (Framtidens Stad)

Karlstads kommun har, inom sin folkhälsostrategi , ambi-

tionen att fler personer ska bli fysiskt aktiva och tilltalande 
miljöer ska uppmuntra och möjliggöra en sådan utveck-
ling. Närheten är en avgörande faktor för att människor 
ska lockas att använda miljöer och anläggningar för idrott 
och motion. Därför är det viktigt att satsa på fler, mindre, 
bostadsnära idrottsplatser av olika slag, t ex spontan- 
idrottsplatser. Så kallade näridrottsplatser används idag 
dock i högre grad av män/pojkar än av kvinnor/flickor, 
varför ett jämställdhetsperspektiv bör genomsyra utform-
ningen. Spontanidrottsplatser kan se ut på många olika 
sätt. Det kan handla om mindre bollplaner, klätterväggar, 
utomhusgym med mera eller kombinationer av flera funk-
tioner. (Idrott för alla, Karlstads Kommun)

Eftersom det inte finns stora ytor att avvara för spon-
tanidrott kan stråk med flera små platser vara lämpliga i 
centrum. De olika platserna kan ges olika inriktning för 
att tillgodose olika målgruppers behov. Särskilt platser för 
barn är en brist i centrum. 

Den största folkhälsoeffekten kan troligen uppnås genom 
att Karlstad utvecklas till en mer promenad- och cykel-
vänlig stad. Människor som rör sig till fots eller på cykel 
är också mer benägna att använda spontanidrottsplatser 
varför dessa främst bör placeras längs promenad- eller 
cykelstråk.

Kommunen har inventerat samtliga spontanidrottsplatser 
i kommunen och med hjälp av avståndsanalyser tydliggörs 
att bristen på spontanidrottsplatser är störst i Karlstads 
centrala delar (Tingvallastaden, Klara och Haga). En stor 
andel av de boende har mer än 500 meter till närmsta 
spontanidrottsplats från bostaden. Ett avstånd på mindre 
än 300 meter bör eftersträvas. 

Lekskulpturer på Klostergatan, Växjö.
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Lämpliga lokaliseringar för spontanidrottsplatser är ett 
antal platser längs Älvpromenaden (västra och östra) och 
intill Pråmkanalen. Främst Älvbrinken, Badhusparken, 
Haga entré och Slussvakten har potential att rymma mer 
urbanidrott/spontanidrott utan att komma i konflikt med 
andra aktiviteter och ger dessutom en önskvärd spridning 
av näridrottsplatser. Platserna ligger också längs stråk 
där många människor rör sig till fots eller med cykel. Det 
skulle också vara positivt att få in någon form av  
spontanidrott ännu mer centralt, förslagsvis längs Kungs-
gatan eller på eller i anslutning till Stora Torget.

Gällande gestaltning bör inte platserna programmeras för 
mycket, utan uppmuntra till olika typer av rörelse/lek. Ut-
rustning bör vara mer lekfull än professionell för att inte 
exkludera grupper som normalt inte idrottar. I centrum 
bör utformningen inte vara standardiserad utan platsan-
passad och gärna med inslag av konstnärlig utformning. 

Olika typer av spel, gärna digitala, kan fungera bra i urba-
na miljöer. Det finns en stor efterfrågan på anläggningar 
för skate och kickboard. Dock bör jämställdhetsperspek-
tivet beaktas då det finns en risk att allt för stora ytor i 
attraktiva, centrala, miljöer annars upplevs exkluderande 
för en stor del av befolkningen.

Tillfälliga idrottsevents kan vara spännande komplement 
till permanenta idrottsplatser. Vid omgestaltning av Stora 
Torget bör möjligheten till sådana events beaktas. Även 
attraktiva löp- och gångstråk efterfrågas av medborgarna. 
Sammanhängande stråk med t.ex. avvikande färg genom 
staden är ett annat sätt att uppmuntra till rörelse. Tillfälliga 
pilotstråk kan vara ett enkelt sätt pröva nya lösningar.

Bouldering, parkour eller utrustning för en friare användning är exempel 
på tänkbar spontanidrott i urban miljö.

Skridskoåkning och beachvolleyboll är exempel på möjliga tillfälliga an-
vändningar av platser i centrum.
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Trafik 
Trafikplanen och cykelplanen har varit viktiga utgångs-
punkter vid utformningen av trafiklösningar för Ting-
vallastaden. Huvudsyftet med förändringar av trafiken i 
Tingvallastaden grundas på följande huvudfrågor:

• Skapa ett resecentrum för tåg och buss vid centralsta-
tionen.

• Skapa Karlstadsstråket, ett BRT-stråk, med koppling 
till resecentrum

• Minska barriäreffekten som Hamngatan och järnvä-
gen har.

• Utveckla stråk och förbättra tillgängligheten för gång-
trafik och cykeltrafik.

Det övergripande målet är att öka hållbarheten i trafiksys-
tem genom prioritering av kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Framtagna utredningar och planer har också 
ett stadsbyggnadsperspektiv som syftar till att öka attrakti-
viteten i Karlstads centrum. 

Cykel
Dagens stora cykelstråk leder in mot Tingvallastaden men 
hänger inte ihop inom centrum. Ambitionen i program-
met har varit att koppla ihop dessa huvudstråk så att det 
finns bra cykelstråk även genom Tingvallastaden. I de 
cykelstråk som markeras på kartan ska ambitionen vara 
tydliga huvudstråk för cykel. Utöver detta nät kommer 
det gå att cykla i stora delar av Tingvallastaden. Cykelstråk 
har undvikits på gågator för att minska konflikten mellan 
gående och cyklister.

Utformningen av cykelstråken behöver utredas vidare. 
För att åstadkomma ett sammanhängande cykelnät kan ett 
systembyte till högertrafiksprincipen vara nödvändig för 
Karlstads kommun. Det vill säga att gator förses med en 
enkelriktat cykelfil på vardera sidan av gatan, eller enkel-
riktade cykelfält på vardera sidan nere i gatan, istället för 
dagens dubbelriktade cykelbanor. Principen tillämpas i t.ex 
Danmark och Nederländerna.

Cykelparkering anordnas vid stora målpunkter och på 
strategiska platser.  Attraktiva cykelparkeringar leder till 
mindre spontanparkeringar på trottoarer och andra platser 
där cykelparkering inte är lämpligt.

Bil
Gatunätet för biltrafik bygger på en hög tillgänglighet 
samtidigt som genomfartstrafik ska försvåras. När man 
når Tingvallastaden byter gatunätet karaktär och utform-
ningen förändras så att bilens roll och utrymme minskas. 
Vid dessa entrépunkter ska finnas goda möjligheter att 
parkera bilen för de som önskar. Gatunätet i Tingvallasta-
den ska gå att ta sig fram på men med låg fart. Möjlighet 
till angöring och korttidsparkering ska finnas i hela cen-
trum, med undantag för gågatorna.

Den förändrade gatustrukturen inom Tingvallastaden gör 
att biltrafiken på Hamngatan flyttas över till Sjömansgatan 
och biltrafikflödena inom Tingvallastaden minskar. Detta 
gör att det finns utrymme för både biltrafiken och buss-
trafiken på de gator där dessa trafikslag går tillsammans. 

Stadsbuss
Ett nytt förslag till sträckning för busstråk har tagits fram 
för att skapa en bra möjlighet att nyttja den planerade 
busshållplatsen vid järnvägsstationen. På dessa sträckor 
har bussen hög prioritet. Prioritet vid signalreglerade 
korsningar och egen körbana om trafiksituationen i övrigt 
kräver det för att möjliggöra en snabb busstrafik. Försla-
get kan sammanfattas enligt nedan:

• Ett starkt kollektivtrafikstråk för stadsbussen genom 
centrum tack vare Karlstadsstråket. 

• Bussar endastpå södra sidan om torget.
• Inga bussar på Drottninggatan. Karlstadsbuss får 

nya hållplatser på Järnvägsgatan för att komma nära 
Karlstad C.

• Sekundära busstråk på Östra Torggatan och Sand-
bäcksgatan.

Alternativa sträckningar för stadsbuss
Parallellt med arbetet med stadsdelsvisionen har en rad al-
ternativa bussträckningar genom centrum analyserats (PM 
Karlstadsstråket genom centrum). Av analysen framgår 
att huvudalternativet, som har den bästa funktionen för 
kollektivtrafiken, även  innebär minst antal negativa kon-
sekvenser för stadsmiljön. Huvudalternativet är också det 
mest fördelaktiga alternativet ur en trafikteknisk aspekt. 
Framkomligheten för övriga trafikslag förblir god eller 
förbättras och angöring av varutransporter etc begränsas 
inte i samma omfattning som de andra förslagen. Försla-
get fungerar också bra ihop med ett framtida resecentrum.

Kommunstyrelsen har i april 2017 beslutat att det är hu-
vudalternativet som ska genomföras.
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Föreslagna huvudstråk för busstrafik
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Parkering
Den principlösning som eftersträvas i Tingvallastaden 
är att det ska finnas p-anläggningar i direkt anslutning 
till centrums entrépunkter. Här ska finnas möjlighet att 
parkera under längre tider. De parkeringar som finns på 
gatumark är tänkta att reserveras för korttidsparkering och 
handikapparkering. 

Utvecklingen innebär att flera befintliga markparkeringar 
avvecklas och flera gator ges en ny gestaltning som inne-
bär att parkeringsplatser tas bort. Ambitionen är att ersät-
ta alla dessa parkeringar med nya platser i centrala lägen. 
Utgångspunkten är att befintliga förhållanden idag utgör 
en utgångspunkt för framtida förändringar. Dvs tolk-
ningen är att nuvarande nivå är en rimlig nivå för antalet 
parkeringsplatser i centrum. Flera större parkeringsanlägg-
ningar har idag en låg beläggning och många föredrar att 
parkera på gatumark. Kommunen planerar att införa ett 
parkeringsledningssystem som tydligt ska visa var lediga 
platser finns. En effekt av detta är att fler kan hitta platser 
i befintliga parkeringsanläggningar.

Övriga parkeringsbehov utöver besöksparkering behand-
las inte i stadsdelsvisionen utan löses inom respektive 
delprojekt i det fortsatta arbetet med utveckling av Ting-
vallastaden.

Parkeringsfrågan redogörs för mer ingående i det separata 
dokumentet Handlingsplan för genomförande av Stads-
delsvision för Tingvallastaden.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Lasttrafik och turistbussar
De verksamheter som finns i Tingvallastaden behöver 
vara tillgängliga för varutransporter. Några större samlade 
varumottagningar finns kring de större handelsanlägg-
ningarna som behöver vara tillgängliga. Många butiker las-
tar också direkt från gatan, vilket även måste vara möjligt i 
framtiden. 

Hotellen i centrum är beroende av utrymme för angöring, 
både för privatbilister och för bussresenärer. Flera av de 
lägen som används för turistbussar idag måste förändras 
då upprustning och ombyggnad inte gör det möjligt att ha 
kvar dessa. Uppställning längs Museigatan föreslås flyttas 
till Norra Strandgatan längs biblioteket. Uppställning på 
Hamngatan kan eventuellt vara kvar, men det beror på 
slutlig utformning av resecentrum och Hamngatan. Alter-
nativa platser kan vara Fredsgatans östra sida och Drott-
ninggatans östra del.
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Översikt större besöksparkering i Tingvallastaden. Svarta siffror befintliga anläggningar. Lila siffror är föreslagna nya parkeringsanläggningar. 
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Bilder på planförslaget
PERSPEKTIV FRÅN HAMNGATAN ÖSTERUT

HAMNGATAN / TRÄDGÅRDSGATAN

TINGVALLASTADEN_VOLYMSTUDIE_2014.11.05

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

DELOMRÅDEN
Förtätningsområden
Prioriterade stråk
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BEHOV AV ATT OMPRIORITERA BLAND STRÅKEN?
Stråken delas upp i PARKSTRÅK och GATUSTRÅK (inkl. platser)

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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• Regional knutpunkt med enkla byten
• Koppla ihop staden - överbrygga barriärer
• Ny bebyggelse med hög tillgänglighet
• Hamngatan utvecklas till en framsida

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Karlstad C

Karlstad C är en viktig plats för hela Karlstad. Den är en 
av stadens viktigaste entréer och en viktig bytespunkt för 
kollektivtrafikresenärer. 

Området är beläget i utkanten av Tingvallastaden och 
bildar gräns till Viken. Det stadsrum som inrymmer Karl-
stad C är väl avgränsat av bebyggelsen på norra sidan om 
Hamngatan och bebyggelsen i Viken söder om spåren. De 
funktioner som finns med en hårt trafikerad gata och ett 
stort spårområde skapar en stark barriäreffekt som tydligt 
delar upp staden. Norr om området finns Tingvallastaden 
med en tydlig kvartersstruktur. I söder finns en modernare 
mer öppen stadsform som inte kopplar mot Tingvallasta-
den varken i gatunätets struktur eller bebyggelsemönster.

Riktlinjer för området:
• Resecentrum ska utgöra ett nav i staden där många 

människor passerar. Resenären ska mötas av en attraktiv, 
spännande och lättorienterad plats. Resecentrum ska 
navigera resenärerna i tydliga stråk mot stadens övriga 
mötesplatser och målpunkter. 

• Tillgängligheten till och från resecentrum ska förbätt-
ras. En viktig utgångspunkt är att det ska vara enkelt, 
tryggt och inbjudande att passera över/under spåret och 
Hamngatan.

• Barriäreffekten mellan stadsdelarna Tingvallastaden och 
Viken ska minskas. Att åstadkomma en ny passage i 
Västra Torggatans förlängning är viktigt för att knyta 
samman de nya bostadsområdena inom Viken med 
Karlstads stadskärna. Det finns också ett värde i att ska-
pa ett sammanhängande promenadstråk från Sandgrund 
i norr till Stadsträdgården i söder.

• Hamngatans barriäreffekt ska minskas. Genomfartstrafi-
ken på Hamngatan ska minskas betydligt. Framkomlig-
heten för gående, cyklister och bussar ska prioriteras. 

• Bebyggelsen mot Hamngatan ska successivt utvecklas 
med en mer öppen framsida mot stationsområdet och 
Hamngatan. 

• Nya hållplatslägen för buss placeras längs Hamngatan 
och Järnvägsgatan. Lägen för reglering och vändning av 
buss kan behöva hittas inom stationsområdet, tex där 
nuvarande Duvslaget är placerat.

• Utrymme för angöring för bilister, taxi och parkerings-
möjlighet placeras i huvudsak väster om stationshuset, 
men också söder om spårområdet vid Viken.

• På den södra sidan kan godsmagasinen ersättas med 
en ny bebyggelse. Bebyggelsen ligger centralt och med 
god tillgänglighet. Läget bör användas effektivt med ny 
bebyggelse som kan vara avsevärt högre än i gällande 
detaljplan. Det är positivt om flera olika funktioner kan 
rymmas i området. Inslag av bostäder rekommenderas 
för att öka tryggheten kvällstid längs Trädgårdsgatan 
och i anslutningarna mot Inre Hamn.

• Det kan på sikt finnas möjlighet till en ny passage över 
spårområdet i Wennbergsparkens förlängning. 

FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN
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Strukturskiss över området kring järnvägsstationen utifrån vinnande tävlingsförslag. Förslaget kommer att bearbetas under 2107-2018.
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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Översiktsbild från vinnande tävlingsbidrag, White Arkitekter 
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Visualisering, Stationsplatsen, White Arkitekter Visualisering, Hamngatan med busshållplatslägen, White Arkitekter 

Situationsplan ur vinnande tävlingsförslag, White Arkitekter . Förslaget bearbetas under 2017-2018.
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PERSPEKTIV KORSNINGEN DROTTNINGGATAN/PIHLGRENSGATAN

DROTTNINGGATAN

TINGVALLASTADEN_VOLYMSTUDIE_2014.11.05
Exempel på utformning av ny bebyggelse vid Drottninggatan. Visualisering White. Exempel på förtätning av kvarteret Älgen. Visualisering WSP.

Riktlinjer för området:
• I huvudsak bör Kv. Älgen hålla en småskalig kvarters-

struktur med mer eller mindre slutna kvarter. Kvarters-
formen och gatusträckning återskapar stadsplan från 
1886 och bebyggelsestrukturen kan med fördel likna 
strukturen i de intilliggande äldre kvarteren Almen, 
Gäddan och Laxen. Bebyggelsehöjden kan dock vara 
högre.

• Kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras och 
lyftas fram. Stora träd sparas.

• De östra delarna av kv. Älgen har potential att på sikt 
vara del i Drottninggatans köpstråk varför bottenvåning 
ska utformas som lokaler med ett öppet uttryck mot 

• Förlängning av centrum med handel och bostäder
• Bevara kulturhistoriskt intressant bebyggelse
• Entréparkering
• Kvarteret delas i två delar
• Småskalig kvartersform

Drottninggatan. Både detaljhandel och dagligvaruhandel 
bör tillåtas i kvarteret. Bostäder bör vara möjligt i övriga 
våningsplan.

• I Väster, söder om f.d. daghemmet, finns ett bra läge 
för infartsparkering. Läget kan kombineras med annan 
verksamhet ovan parkeringsanläggningen.

• Marken kan användas till det som lämpar sig i ett cen-
tralt läge,  dvs flexibelt och fritt för all typ av använd-
ning som lämpar sig i centrum. (Handel, kultur, service, 
bostad, kontor etc.)

• Kvarteret ska delas i två kvarter i Grevgatans förläng-
ning. En ny gata ansluter till ny cirkulationsplats vid 
Hamngatan. 

•  Gröna innergårdar eftersträvas.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Kvarteret Älgen

Kv Älgen öppnas för ny markanvändning när bussarna 
flyttar till Karlstad C. Området har ett centralt läge och 
rymmer redan idag ett antal befintliga byggnader som har 
ett stort kulturhistoriskt värde. 
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Exempel på disposition av kv Älgen.
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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Exempel på ny bebyggelse och upprustning av stråket längs Pråmkanalen. Visualiseringar WSP.

• Hus i park
• Offentlig karaktär
• Promenadstråk kring Pråmkanalen
• Entréparkering

Riktlinjer för området:
• Utveckling sker med hänsyn till institutionsmiljön. Nya 

byggnader följer den befintliga strukturen.
• Kulturmiljöerna värnas då de har stora upplevelsevär-

den. 
• Marken mellan byggnaderna ska bli mer offentlig, öp-

pen och sammanhängande.
• Markparkeringen minskas och ersätts med parkering 

under mark, p-hus eller parkeringsdäck.
• Området kan vara möjligt att utveckla med nya byggna-

der för parkering, hotell och bostäder. Läget är känsligt 
och kräver en hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning 
och en hög grad av anpassning till befintlig bebyggelse 
och läget i staden.

• I samband med exploatering ska stråk för gående och 
cyklister förbättras. Det gäller särskilt kopplingen mot 
Herrhagen under järnvägen.

• Öka tryggheten, genom upprustning av park, bättre be-
lysning och tydligare gc-stråk. Nya byggnaders utform-
ning är mycket viktig för tryggheten i området.

• Hagaledens möte med staden kan ske på ett annat sätt 
än idag. En ny lösning för trafiken kan öppna för nya 
byggrätter. 

• Tyggårdsviken kan nås med en mer fullvärdig trafiklös-
ning via Herrhagen och en ny Ankersbro. Det kan  
öppna för en mer generös lösning för gående och cy-
klister under järnvägen.

• Miljön vid slussvaktstugan och båtbussen har stor 
potential att utvecklas till ett torg. I området saknas idag 
rofyllda mötesplatser. 

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Östra entrén

Östra entrén är det första man möter av Tingvallastaden 
från öster. Området har karaktär av institutioner i park 
och har ett stort kulturhistoriskt värde. Området bör 
fortsatt ha en offentlig karaktär och områdets grönytor 
utvecklas. Trygghetsfrågor är viktigt att hantera i den fort-
satta utvecklingen av området. 
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Exempel på disposition av Östra entrén
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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• Besöksmål
• Hus i park
• Offentlig karaktär
• Parkstråk kring älven
• Entréparkering
• Nyttja sollägen vid älven

Norra entrén

Kalmar konstmuseum. Arkitekt: Tham & Videgård

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Norra entrén är det första man möter av centrum från 
norr. Området har karaktär av institutioner i park. Om-
rådet har många stora besöksmål och viktiga parker för 
hela Karlstad. Området bör fortsatt ha en stark offentlig 
karaktär och besöksmålen bör stärkas och kompletteras. 
Möjlighet finns att på sikt skapa ett starkt stråk av be-
söksmål från KCCC via Värmlands museum och via ny 
bro över älven koppla ihop mot Brigadmuséet.

Riktlinjer för området:
• Det är av stor vikt att området bibehåller den of-

fentliga karaktären. Vid förtätning får inte marken 
privatiseras. Nya byggnader bör innehålla besöksmål. 
Bostäder kan prövas i kombination med annan funk-
tion i markplan öster om Östra Torggatan.

• En byggnad mellan varmbadhuset och Östra Torgga-
tan kan prövas (på befintliga parkeringsplatsen). 

• Kompletteringar bör följa den hus i park-karaktär 
som är idag.

• Vid ändring/tillbyggnad/nybyggnad bör det stävas 
efter att göra sidan mot vattnet till en framsida.

• Kring Bibliotekshuset och Sandgrund bör markparke-
ringen minskas och infarterna ses över. Parkeringsanta-
let bör öka, men lösas under mark eller i parkeringshus.

• Kompletteringar kring biblioteket och Sandgrund (Le-
rinmuséet) kan vara möjligt att pröva. Kompletteringar 
ska vara av hög kvalitet och hålla en hög arkitektonisk 
nivå.
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Möjlig utveckling av Norra entréen
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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• Tydlig och tilltalande entré till centrala Karlstad 
• En naturlig förlängning av Haga
• Utvecklade stadslivs- och stadsrumskvaliteter 
• Hög arkitektonisk ambition
• Ny allmän park och upprustad strandpromenad
• Hagaleden omarbetas från infartsled till infarts-

gata på stadens villkor. 

Haga entré

Området ligger i skärningen mellan Haga och Herrhagen 
och är en viktig entré till centrala Karlstad från öster. Om-
rådet ligger exponerat från långt håll. 

Området i sig har stora kvaliteter i sitt centrala läge intill 
Klarälven. De utmaningar området har är i huvudsak 
buller från väg och järnväg. Området består i dagsläget av 
klippta gräsytor, en markparkering, ett parkeringsområde 
med garagelängor i plåt. På samtliga ytor finns högresta 
träd. Området har historiskt använts för järnvägsändamål. 
Här fanns Karlstads östra station liksom lokstallar och 
stickspår. Strukturen i området upplevs idag som delvis 
splittrad då Hagaleden ersatt delar av järnvägsområdet och 
Åttkantsgatans möte med Garvaregatan, Munkforsgatan 
och Magasinsgatan förändrades kraftigt på grund av Ha-
galedens utbyggnad.
 
Generellt är det brist på mindre grönområden i Haga och 
behovet av att tillskapa attraktiva grönytor är stort

Riktlinjer:
• Bebyggelsen ska utformas så att det blir en naturlig 

förlängning av Hagas bebyggelsemönster och en tyd-
lig entré till stadsdelen och till Karlstads centrum. 

• Hagaleden omvandlas från infartsled till infartsgata 
med sänkt hastighet och nya angöringsmöjligheter 
och trädplanteringar. 

• Hagas stadslivs- och stadsrumskvaliteter ska utvecklas 
och förstärkas.

• Tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor ska 
formas. Gator liksom det viktiga stråket utmed Klar-
älven ska vara tydligt offentliga med en generös och 
inbjudande utformning. 

Visualisering Haga entré. Föreslagen bebyggelse sedd från Gubbholmen.  
Visualisering Tovatt.

• Ny bebyggelse och allmän mark ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet så att det blir ett positivt till-
skott i området och blir en tilltalande entré till centrala 
Karlstad.

• En allmän park ska anläggas och strandpromenaden 
rustas upp. 

• Bebyggelsevolymerna ska avvägas gentemot omgivan-
de bebyggelse och landskapsrum. 

• Området ska ges en täthet som understödjer servi-
ceunderlag och ger många Karlstadbor möjlighet att 
leva centralt i ett mycket attraktivt läge intill älven.

Volymstudie föreslagen ny bebyggelse Haga entré. Visualisering WSP.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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Föreslagen utveckling av Haga entré. Detaljplanearbete pågår.
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Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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Allmän park

Ny bebyggelse för bostäder, 
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Torgbildning

Hagas kvartersstruktur 
förlängs österut
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• Mer gågata
• Mindre yta för bilar och bussar
• Öppna fasader i bottenvåning mot gatan
• Mer sammanhållen utformning 

PRIORITERADE STRÅK
Drottninggatan

Drottninggatan är den viktigaste handelsgatan i centrum. 
Den är idag lång (1 km) och bred (22 m). Gatan har en 
varierad karaktär och är längs delar av sträckan gågata 
medan den i andra delar präglas av stor prioritet för bilar. 

Riktlinjer:
• Gatan betydelse för handel ska ytterligare förstärkas. 

Bottenvåningar längs Drottninggatan bör vara öppna  
och tillgängliga för access från Drottninggatan och 
användas för handel. 

• Gående prioriteras högre. Även de partier som inte är 
gågata bör få en ny utformning med mindre ytor för 
bilar. Bussar behöver inte längre trafikera gatan vilket 
ger nya förutsättningar att prioritera gående.

• Att stärka Drottninggatan som stråk är av stor vikt 
både för handeln och för Karlstads identitet och 
attraktivitet. Hela gatan bör ges en mer sammanhållen 
och moderniserad utformning. Gatan bör utformas 
med stort fokus på  att möjliggöra för möten mellan 
människor.

Principer

RÖRELSER

SEKVENS

MÖBLERINGSZON

Gågatan sätter tydligare avtryck på hela gatans sträck-
ning. På sikt dämpa hastigheten på hela sträckningen. I 
väst endast lokal trafik. I öst en entré.

Upplevelsen av en serie rum istället för ett långt perspektiv. 
Fondmotiv som bryter siktlinjer i varje rum. Fondmotiv i 
form av upphöjningar respektive ett fåtal väl placerade stora 
träd. 

Där fordon tillåts passera hålls möbleringszonen på ömse 
sidor av gatan. På gågatan ligger istället möbleringszonen 
i gatans mitt med viss förskjutning åt norr för att maxi-
mera soliga vistelseytor.

lågfartsgata med kantstensparkering lågfartsgata med kantstensparkeringpå gåendes villkor gågata

centraltdubbelsidig dubbelsidig

Entré
Entré Entré

Entré
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dubbelsidig

Funktion & skala

LEK

SHOPPIN
G

SERVERINGAR

SITTA     
  SJÄ

LV

SITTA    M
ÅNGA

L
E

K

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

CYKEL P

SHOPPING

LOGISTIK

Stadsliv & aktiviteter

Sitta många tillsammans

Sitta själv 

Lek längs hela gågatans 
längd

Serveringszoner i gynn-
samma sollägen

Plats i lövskugga i 
solens hetta

Cross shopping

Värmlands kommersiella hjärta med höga 
fotgängarflöden på kors och tvärs. Här möts människor 
i det samlande, gemensamma rummet. Här finns skydd 
från trafik och dåligt väder. Vatten, stockar och stenar 
lockar till att både plaska, hoppa, sitta och springa.  
Caféer och stolar när benen blir för trötta och strupen för 
torr. Vid gågatans entrézoner kan stora grupper samlas i 
generös ”sittrappa”.

Sektion - gågata. Avlastningszoner längs södra sidan. 

Sektion - gångfartsgata. Avlastningszoner längs södra sidan.

Cykelparkering i 
garage, sidogator och 
korsningspunkter
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Återskapa samma känsla av ljus, rymd och rofylldhet som 
i det värmländska landskapen. Solens strålar skapar vackra 
levande mönster och på natten lyser ett glitter av reste-
rande stjärnor upp himlavalvet. Den vackra Skogstjärnan 
blir ytterligare en symbol som återkommande element på 
Drottninggatan. Det gemensamma centrala rummet ger 
en sinnlig paus i det kommersiella stråket. 

Lekfullheten lockas fram genom mjuka nivåskillnader och 
vatten i olika former. Vattnet är dynamiskt. På flertalet 
ställe längs stråket ger svaga upphöjningar torra passager; 
på andra delar en tunn film som reflekterar himlen; på 
några platser lite mer djup och vattenlek med strålar. 

Det ljusa golvet är sammanhängande och precis som i na-
turen kan man röra sig fritt. Formerna är naturinspirerade, 
möbler i varmt trä och runda naturstenar.  I Karlstads 
hjärta vill man bli. 

Identitet/Karaktär/Utformning

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs 
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

LJUS & RYMD VATTEN NATUR

Ett tak av glimmer som skapar rymd Porlande vatten för rofylldhet Böljande golv med mjuka former

Takets raster ger känsla av lövskugga Vatten i olika former - mystik och 
stämning. 

Robusta flottartimmerbänkar

Skogsstjärnan som identitetskapande 
objekt. 

Stenar som möbler. Enstaka stora träd, t.ex. tall, lärk eller 
lönn.
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Upplevelse i ögonhöjd

Drottninggatan nuläge
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• Koppla ihop Sandgrundsudden med Stadsträdgården
• Annonsera centrum för tågresenärer
• Viktig gata för handel
• Integreras med Stora torget
• Förankra kulturkänslan i norr
• Mer lek i centrum

Principer

ORIENTERBARHET GRÖNSKA KULTURFLÄTA

Västra Torggatan börjar vid Hamngatan och tar slut vid 
Sandgrund. Gatan är i mittenpartiet en viktig handelsgata. 
Delar av gatan är idag gågata och fungerar bra som han-
delsgata. Delarna närmast Hamngatan respektive norr om 
Stora Torget behöver utvecklas för att skapa ett starkare 
stråk genom staden.

Riktlinjer:
• Gatan ska koppla ihop Sandgrundsudden i norr med 

Stadsträdgården i söder. Gatans förlängning över 
spårområdet blir en viktig länk genom ett framtida 
resecentrum.

• Västra Torggatans södra del bör utformas så att cen-
trum annonseras för tågresenärer.

• Västra Torggatans norra del bör utvecklas till en tyd-
ligare länk mellan kulturnoderna på Sandgrund och 
handelskärnan.  Kulturkänslan bör förankras i gatans 
utformning.

• Västra Torggatan kopplar samman flera viktiga platser 
i staden. Stora torget är en mycket viktig mötesplats 
mitt på stråket. Den planerade upprustningen av Sto-
ra torget bör stärka och aktivera stråket. 

• För de centrala delarna av Västra Torggatan ska en 
lämplig lokalisering och utformning av lekytor stude-
ras och lek inarbetas i gatans gestaltning. 

Med utgångspunkt från 
Stora Torget ska det 
finnas en visuell kopp-
ling mellan Karlstads 
två viktigaste parkrum. 

Den gröna strukturen 
förhåller sig till orien-
terbarheten på det sätt 
att planteringar hålls 
låga och träd i första 
hand placeras längre 
bort från torget. 

Kulturinstitutionerna i 
norr synliggörs i stråket. 
Kulturen används för att 
aktivera, skapa delak-
tighet och upptäckalust. 
Kulturmiljö i bebyggels-
en, Konsten i det förän-
derliga och Biblioteket 
genom litteratur.

PRIORITERADE STRÅK
Västra Torggatan

STORA TORGET

TRÄD

VÄRMLANDS
MUSEUM

LARS 
LERIN

STADS
BIBLIO-
TEK

TRÄD

LÅ
G

 G
RÖ

N
SK

A

SAN-
GRUNDS
UDDEN

STADSTRÄD-
GÅRDEN

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017



 STADSDELSVISION TINGVALLASTADEN                  75

LARS 
LERIN

STADS
BIBLIO-
TEK

Funktion & skalaStadsliv & aktiviteter

Utnyttja lägen längs 
fasaden med kvällssol 
till vistelseytor

Plats för kreativa verkstäder

Ljudupplevelser integrerat i stråket. T.ex.
- Laban: Buuu! Labolina IIOOOOIIIOO
- Lilla Anna: Var är Långa Farbrorn?

Lekfulla träskulpturer för klättring 
och utmaning

Uteserveringar som del av ett grönt 
ramverk

Stora zoner av blommande fägring 
för sinnlig promenad och paus

-”Pappa viskade Laban, finns det spöken här?
åh snälla lilla Laban, sa pappa, det är vi som är spöken, inte 
är du väl rädd för dig själv?”

Kulturinstitutionerna vänder sig utåt och bjuder in barn, 
unga och äldre! Resten kommer automatiskt. Blomning, 
konst och ljus får besökaren att gå från norr till söder 
längs kulturflätan. Tillfälliga installationer bjuder in till 
aktivitet och väcker fantasin. Ett naturligt, kultiverande 
stråk för gatufestivaler och olika sorters kulturevenemang. 

Trygga kvällspromenader med vacker och spännande ljussättning

Oregelbunden sektion med hastighet på de gåendes villkor.

Ny tappning av Speakers Corner

Förstärk entrépartier och 
utskjutande entrétak med 
klätterväxter, fågelholkar

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

VISTELSEYTOR

SERVERINGAR

TRÄSKULPTURER

FÄGRING
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Fantasi och lekfullhet med lokal anknyt-
ning. Upplev andra världar
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Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

FRÅN PARK TILL PARK KULTUR TÄNK OM...

Den låga grönskan som sammanbindan-
de element mellan Karlstads parker

Litteratur och musik visuellt i gatumiljön

Matkultur och dess uteserveringar som 
del av ett grönt ramverk

Träd som tak, t.ex. Korstörne har höga, 
luftiga, sirliga kronor.

Fasader kan förstärka gatans karaktär-
genom grönska och tillfällig konst. 

Identitet/Karaktär/Utformning

Återskapa samma känsla av en soldränkt inbjudande äng 
med utblickar till den härliga skogen, som i det värmländ-
ska landskapet. Fyll på med Sangrundskultur och vips har 
en grönskande, inbjudande kulturfläta uppstått. Alla ingre-
dienser finns att tillgå i Karlstads rika kulturarv i form av 
kulturhistoria, konst, musik och inte minst litteraturen. 

En vackert komponerad, låg grönska håller ihop det långa 
stråket. Prydnadsgräs och perenner utgör stommen. I de 
norra och södra kvarteren kompletteras det låga växt-
materialet med sirliga trädkronor. 

I förslagets permanenta delar finns ljud, ljus och trä-
möbler. I de tillfälliga delarna; konstinstallationer, kreativa 
verkstäder och evenemang. Precis som i sagorna och 
skönlitteraturen ska man med sin fantasi uppleva nya 
världar och värden. Till Karlstads kulturfläta vill man 
återvända. 
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Upplevelse i ögonhöjd

V. Torggatan nuläge

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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• Mindre barriärverkan
• En viktig entrésida
• Från trafikled till stadsgata
• Generösa ytor för gående och cyklister
• Öppna upp bottenvåningar mot gatan
• Möblerbar zon i solläge

Hamngatan

Hamngatan har idag karaktären av trafikled som skär 
genom centrum i öst-västlig riktning. Gatans funktion och 
utformning bidrar till att skapa en barriär mellan stations-
området och Tingvallastaden. Gatans utformning och an-
vändning är en viktig del i utformningen av resecentrum. 
Utredning pågår kring hur den ska utformas.

Riktlinjer:
• Gatans barriäreffekt ska minskas. Prioriterade passa-

ger för gående bör anläggas på strategiska platser. 
• Biltrafiken bör få mindre utrymme till förmån för 

gående, cyklister och busstrafik både för att minska 
barriäreffekten i nordsydlig riktning och för att det 
idag saknas bra cykelstråk genom Tingvallastaden i 
östvästlig riktning.

• Gatan är en viktig entré mot staden från resecentrum. 
Utformningen bör vara grön och välkomnande. Att 
förse Hamngatan med en trädrad kan vara aktuellt för 
att bryta upp det stora gaturummet och för att knyta 
an till Karlstads stadsplan från 1865. 

Ny park

Sluss-
vakten

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan
Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

• Hamngatans utformning bör också annonsera stads-
kärnan. Särskilt kopplingen mellan Resecentrum och 
Västra Torggatan är väsentlig. 

• Bottenvåningar längs Hamngatan bör vara öppna 
och tillgängliga och användas för handel, service eller 
annan publik användning. Hamngatans gångbana mot 
norr utökas. Utrymme ges för möblerbar zon längs 
fasadliv.

• Även Hamngatans förlängning i väster (Karl IX gata 
och bron) bör få en mer stadsmässig och välkomnan-
de karaktär där gående och cyklister prioriteras högre 
än idag. 
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Preliminär ny utformning av Hamngatan. Visualisering ur vinnande 
arkitektförslag för Resecentrum. White Arkitekter. Förslaget bearbetas 
under 2017-2018.

SEKTION B-B 1:200
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2,9

~47,3

CYKELRAMP

HAMNGATAN
2 KÖRFÄLT

CYKEL GÅNGHPLHPLGÅNG MÖJLIG KOPPLING
STATIONSHUSET

HISS

HISS HISS HISS

HISS

~3,0 m

~3,0 m

~48,4

+44,4

+46,9

+43,7

RÖK~47,8

~43,4

+48,5

~44,3

~45,7
~46,4

VIKENGATAN

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Preliminär ny sektion av Hamngatan. Ur vinnande arkitektförslag för 
Resecentrum. White Arkitekter. Förslaget bearbetas under 2017-2018.

Preliminär ny disposition av Hamngatan. Plan ur vinnande arkitektförslag för Resecentrum. 
White Arkitekter. Förslaget bearbetas under 2017-2018.
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• Stärka kopplingen mellan  Tingvallastaden och  
Haga genom en serie av stadsrum

• Integreras i Stora torget
• Domkyrkoparken aktiverar stråket

Kungsgatan

Kungsgatan binder samman stadsdelarna Klara, Tingval-
lastaden och Haga. På Kungsgatan i höjd med Stora torget   
domineras gatan av busshållplatser. Vidare österut, förbi 
Tingvallagymnasiet är gatan avstängd för bil- och busstra-
fik. Nivåskillnaden öster om torget innebär att kopplingen 
försvagas för gående och cyklister.

Riktlinjer:
• Kopplingen mellan Tingvallastaden och Haga ska 

stärkas. Busstrafiken kommer att trafikera Tingvalla-
gatan istället för Kungsgatan vilket ger goda förutsätt-
ningar att prioritera stråket för gående och cyklister. 

• I den planerade upprustningen av Stora Torget bör 
Kungsgatan bättre integreras med Stora Torget.  Ni-
våskillnader bör tas bort och uteserveringarna ges en 
bättre avgränsning. 

• Domkyrkoparken och dess direkta närmiljö kan nytt-
jas bättre och på så vis aktivera stråket över höjden 
mot Haga. 

• Framkomligheten för gående och cyklister prioriteras 
över Östra Torggatan.

• Ytor för biltrafik vid Hagatorget bör minskas för att 
förbättra tillgängligheten för gående till vattnet (Pråm-
kanalen) .

Domkyrko-
parken

Residens-
torget

Haga-
torg

Fröding-
parken

Kungsgatan

Tingvalla-
gymnasiet

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan

Västra Torggatan
Hamngatan

Östra Älvpromenaden

Kungsgatan idag.



 STADSDELSVISION TINGVALLASTADEN                  81

• Stärka kopplingen mellan  Tingvallastaden och  Haga
• Karlstadsstråket ses som ett rumsskapande element
• Bussens barriärverkan på torget minskas
• Bättre förutsättningar för handel

Tingvallagatan

Tingvallagatan binder samman stadsdelarna Tingvallastaden 
och Haga. Tingvallagatan i höjd med Stora Torget är idag 
huvudbytespunkt för buss där bussen delvis utgör en barri-
är för gående som vill korsa gatan och torget. Vidare öster-
ut, förbi Tingvallagymnasiet, är gatan avstängd för genom-
fart. Del av sträckan används till stor del för bilparkering. 
Tingvallagatan kommer att utgöra en del av det prioriterade 
snabbstråket för buss (Karlstadsstråket). En ambition inom 
projektet Karlstadsstråket är att stråket ska fungera som en 
rumsskapare vilken genom sin fysiska utformning binder 
samman de rum/stadsdelar den passerar. 

Riktlinjer:
• Sträckan i höjd med Stora torget kommer även fortsätt-

ningsvis vara en viktig bytespunkt. Dock ska busshåll-
platserna utformas mer kompakt så att barriärrverkan 
minskas. I strategiskt placerade passager ska marken 
inte ha några nivåskillnader och gående enkelt kunna 
passera över gatan/torget. 

• Över Östra Torggatan ges bussen signalprioritering. 
• I och med Stora Torgets kommande omdaning kom-

mer Tingvallagatan i denna sträckning också utgöra 
en del av torget. Nivåskillnader ska, i största möjliga 
utsträckning, arbetas bort och markbeläggningen visa 
att torget fortsätter ända in till fasad. 

Residens-
torget

Fröding-
parken

Tingvalla-
gymnasiet

Haga-
torget

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan

Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

• Mellan Östra Torggatan och Järnvägsgatan ska gatan 
ges bättre förutsättningar för handel. Intill fasaden 
ska utrymme ges till ett generöst promenadstråk med 
möjlighet till möblerbar zon närmast fasad.

• Mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan kom-
mer biltrafik och parkering att försvinna på den norra 
sidan av gatan, till förmån för dubbelriktad bussgata. 
För att säkra åtkomst till befintliga snedparkeringar 
på gatans södra sida öppnas en anslutning från Östra 
Torggatan in på Tingvallagatan. Tingvallagatans södra 
sida, från Östra Torggatan till Eneströmsgatan blir 
enkelriktad för fordonstrafik.

• Tingvallahöjden har en viss barriärverkan för gående 
att röra sig mellan Tingvallastaden och Haga. Karl-
stadsstråkets utformning ska ge en tydligare anvisning 
om kopplingen mellan de två torgen, i syfte att knyta 

stadsdelarna närmre varandra. Trottoaren på Tingval-
lagatans norra sida kommer att breddas för att åstad-
komma ett bättre gångstråk. Vidare österut i stråket 
finns även utrymme för generösare möbleringszoner.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017

Förslagen utformning av hållplatser på Stora torget. Skiss, Sweco. 
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• Rörelsestråk med handelsinslag
• Huvudstråk för cykel
• Del i att åstadkomma en handelsloop
• Tydligare prioritering mellan trafikslag

Östra Torggatan

Östra Torggatan har idag en varierad utformning. Gatan 
är relativt trafikdominerad och stor del av gångytan är 
ianspråktagen av inglasade uteserveringar som är placera-
de mot körbanan.

Gatan är viktig koppling från utbyggnadsområden söder 
om Tingvallastaden (Inre Hamn och Tullholmsviken) 
till centrum. Gatan är därmed ett viktigt rörelsestråk för 
såväl gående och cyklister som för motorfordon. Även 
varutransporter behöver utrymme för lastning/lossning. 
Många funktioner ska rymmas på gatan och ett behov av 
omfördelning av ytor finns.

Riktlinjer:
• Gatan är utpekad som ett huvudstråk för cykel. Dub-

belsidig cykelbana bör eftersträvas. Cykelbanan kan 
eventuellt kombineras med lastzon. 

• En del av Östra Torggatan (sträckan mellan Drott-
ninggatan och Tingvallagatan) är en viktig länk för 
att åstadkomma en sammanhängande shoppingloop 
vilket är av betydelse för handelns utveckling. Denna 
del av Östra Torggatan bör därför utformas för att 
gynna handel. Gatan bör ha en möblerbar zon när-

Tingvalla-
gymnasiet

Ö
stra Torggatan
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SUNDSTA

KLARA

VIKEN
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Drottninggatan

Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

Tingvallagatan

Kungsgatan

mast fasad. Inom denna zon ska även uteserveringar 
inrymmas. Uteserveringarna ska inte avskärmas.

• Flera korsningspunkter kräver prioritering av olika 
trafikslag vilket ställer krav på utformningen av gatan. 
I korsningen med Drottninggatan ska gående priorite-
ras över Östra Torggatan för att förbättra möjligheten 
att utöka Drottninggatans handel öster ut.

• I korsningen med Tingvallagatan kommer signalprio-
ritet behöva ges för buss över Östra Torggatan då det 
är ett prioriterat snabbusstråk. Även gående bör på ett 
enkelt sätt kunna korsa gatan då det är ett promenad-
stråk mellan Centrum och Haga.

• I kommande omgestaltning av Stora Torget är en 
bärande idé att torget ska utvidgas till fasad. Detta 
innebär att del av Östra Torggatans kommer att ingå 
som en del i Stora Torget. 

• I den norra delen av Stora Torget löper Kungsgatan 
som är ett huvudstråk för cykel mot Haga. Cykelstrå-
ket ska sammankopplas med Östra Torggatan cykel-
stråk. 

• Norr om Torget är Östra Torggatan nyligen omgjord 
varför den delen inte kommer ges en ny utformning i 
närtid.

Godkänd av kommunfullmäktige den 21 december 2017
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• Möjlighet till dubbelsidig handel
• Shared space
• Komplement till handelskärnan
• Aktivering av stråket mellan Sandgrund och 

Stora Torget

Herrgårdsgatan

Herrgårdsgatan har idag en traditionell och trafikdomine-
rad utformning. Körbanan är bred och kantas av gatupar-
kering och trottoarerna är relativt smala. En stor andel av 
byggnaderna längs gatan har butiker och andra verksam-
heter i bottenvåningen. Gatan är, trots utformning och 
det perifera läget, en fungerande handelsgata. En upp-
rustning av gatan i syfte att stärka möjligheten till handel 
har diskuterats under en längre tid. Gatan bedöms med 
relativ enkla medel kunna utvecklas till en än mer attraktiv 
handelsgata med dubbelsidig handel. 

Gatan är också av betydelse för att aktivera det centrala 
nord-sydliga stråket mellan Sandgrund och Stadsträdgår-
den (Västra Torggatan). Herrgårdsgatan kan bidra som 
en dragare för folk att röra sig mellan handelskärnan och 
Sangrundsudden. 

Gatan kan också ha betydelse för att befolka Älvpro-
menaden och för att stärka sambandet mellan Haga och 
Tingvallastaden.

Ö
stra Torggatan

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan

Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

Kungsgatan

Herrgårdsgatan

Riktlinjer:
• Gatan bör, i den utpekade sträckningen, utformas 

som en shared space-gata. Det vill säga att gående 
cyklister och bilar samsas om hela gaturummet utan 
skiljelinjer. Gatan är lågtrafikerad och är inte utpekad 
som ett prioriterat cykelstråk vilket ger goda förut-
sättningar för att en sådan yta kan fungera på gåendes 
villkor. 

• Denna del av Herrgårdsgatan bör utformas för att 
gynna handel. Att fotgängare kan röra sig på gatan på 
ett tryggt sätt och korsa gatan obehindrat är en förut-
sättning för handel. 

• Gatan kan ha en möblerbar zon närmast fasad. Inom 
denna zon ska även uteserveringar inrymmas. Uteser-
veringarna ska inte avskärmas.

Biltrafik på gåendes villkor. Grote Kromme Ellebog i Groningen, Neder-
länderna
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• Ett sammanhängande promenadstråk längs älven
• Platser och parker för rekreation

Östra älvpromenaden

Älvpromenden bör förlängas även mot öster från Sand-
grundsparken. Strandkanten är delvis iordningställd 
för gång- och cykel och för rekreation. Detta stråk bör 
förlängas genom hela Tingvallastaden och Haga för att på 
sikt koppla vidare mot Tormestad.

Riktlinjer:
• Stråket utvecklas för gående och cyklister. Där det finns 

möjlighet ska stråket också innehålla platser och parker 
för rekreation.

• Kopplingen under Tingvallabron är smal och kan upple-
vas otrygg. Det gäller också kopplingen under järnvägs-
bron som dessutom ibland är översvämmad. I samband 
med en upprustning av stråket bör båda dessa punkter 
förbättras. 

Ny park

Sandgrunds-
parken

Badhusparken Möjlig ny park

Musei-
parken

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan
Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

Promenadstråket i den västra delen av Sandgrundsudden.
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• Utvecklas till ett större grönområde genom att 
knyta flera mindre torg och parker till stråket

• Komplettera och förbättra där miljön brister idag

Pråmkanalen

Pråmkanalen har ett stort värde som rekreationsstråk för 
Haga och västra delen av Tingvallastaden. Den har också 
ett stort kulturhistoriskt värde och är ett besöksmål i Karl-
stad. Redan idag har miljön kring Pråmkanalen stora kvali-
téer, men kan utvecklas och kompletteras för att skapa ett 
mer sammanhängande och större grönområde i centrum.

Riktlinjer:
• Grönområdet kring Pråmkanalen förbättras och 

kompletteras så att ett sammanhängande grönt stråk 
skapas från KCC i norr till Tyggårdsviken i söder. 
Främst sträckan söder om järnvägsbron är i behov av 
upprustning.

• Haga Torget kan tydligare kopplas till Pråmkanalen 
och bindas samman med Slussvakten.

• Nyttja slussarna bättre som attraktion längs stråket.
• Kopplingen under järnvägen förbättras så att trygghe-

ten ökas för gående- och cyklister. 
• Miljön kring Slussvaktstugan kan förbättras och ut-

vecklas till ett rofyllt torg med stort inslag av grönska.

Sluss-
vakten

Haga-
torg

Pråm
kanalen

Badhusparken

Slussarna

HERRHAGEN

SUNDSTA

KLARA

VIKEN

KVARNBERGET

TORMESTAD

HAGA

TINGVALLASTADEN

Resecentrum

Stora 
Torget

Drottninggatan

Västra Torggatan

Hamngatan

Östra Älvpromenaden

Pråmkanalen, Slussen och Slussvakten
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Trafik
Stadsdelsvisionen innebär omstruktureringar i trafiksys-
temet vars syfte är att skapa en bättre stadsmiljö genom 
att minska genomfartstrafiken genom centrum. Lokalt 
innebär det bättre luft och mindre trafikbuller, vilket 
är positivt ur ett folkhälsoperspektiv för det stora antal 
människor som vistas i centrum. Trafiken kommer dock 
att öka på andra vägar, t.ex. på Sjömansgatan. Att skapa 
en bättre miljö i Karlstads centrala delar bedöms ha stora 
positiva effekter för hela Karlstads attraktivitet.

Omstruktureringarna i trafiksystemet syftar också till att, 
tillsammans med ombyggnaden av resecentrum, ge bättre 
förutsättningar för kollektivtrafiken. Det ska bli lättare 
att byta transportmedel, tågen ska bli punktligare och ett 
prioriterat snabbusstråk planeras genom Tingvallasta-
den. Att förbättra kollektivtrafiken kommer att innebära 
positiva konsekvenser både för miljön om fler väljer att 
resa kollektivt istället för att ta bilen och för den regionala 
ekonomin om arbetsmarknaden utvidgas genom smidiga-
re pendling och affärsresor.
  
I stadsdelsvisionen föreslås ett antal ombyggnationer 
av gator och kompletteringar av stråk i syfte att gynna 
gående och cyklisters framkomlighet och trygghet vilket 
bedöms ha positiva effekter ur ett folkhälsoperspektiv.

Tåg i tidprojektet innebär att tågrangering på Karlstad C 
minskas och flyttas. Tingvallastaden kommer därmed att 
utsättas för mindre risker och bullerstörningar än idag.

Sociala konsekvenser
Trygghet och tillgänglighet
I stadsdelsvisionen arbetas medvetet för att öka trygghe-
ten i staden. Vid utformning av de föreslagna förtätnings-
områdena bör tryggheten vara en central fråga att utreda.  
Att få in fler boende i strategiska lägen i centrum är också 
positivt ur en trygghetsaspekt då det ger fler ”ögon på 
gatan” kvällstid.

I och med ombyggnationen av resecentrum kommer Vi-
kentunneln att breddas och rustas upp vilket är positivt då 
den idag upplevs otrygg. Den planerade kopplingen över 
spåret i Västra Torggatans förlängning kan bli antingen en 
tunnel eller en bro. I båda fallen bör särskilt stort fokus 
ligga på att åstadkomma en koppling som är lättillgänglig 
och trygg, både kvällstid och dagtid. 

Ekonomiska konsekvenser
Förtätningsfördelar
I stadsdelsvisionen föreslås ett effektivare markutnyttjande 
där befintliga strukturer nyttjas. Flera förtätningsfördelar 
finns såsom att gatunät och annan redan utbyggd infra-
struktur kan användas. Tingvallastaden har också flera 
kvalitéer som närhet till service, parker, kulturmiljöer etc.  

Handel
Visionen visar hur en utökning av handelsstråk bör ske 
för att ge handeln i centrum så goda förutsättningar som 
möjligt. Att peka ut och utveckla A-lägen för handel i 
centrum bör ha positiva effekter på den lokala ekonomin 
En fungerande handel i centrum har också ett värde för 
staden som helhet.

Identitet
Tingvallastaden har ett mycket starkt samband med sta-
dens identitet. Fler upprustningsåtgärder och förtätningar 
kan innebära att Karlstads attraktivitet och dragkraft 
stärks. Att utföra utvecklingsprojekt med hög arkitekto-
nisk nivå och samtidigt bevara och förädla stadens kul-
turmiljöer kan ha en mycket positiv påverkan på stadens 
tillväxt.
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