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Inledning
Syfte
Detta program har som syfte att ge en övergripande bild av området på och omkring Badhusparken 
(Tingvallastaden 1:1 och 1:11) för att man ska kunna få en så grundlig bakgrund som möjligt innan man 
tar ställning till platsens framtid. Programmet syftar också till att i ett tidigt skede informera och på så 
sätt göra det möjligt att komma med synpunkter på områdets användning.  Planprogrammet utgör sen 
underlag för kommande planläggning av området.

Bakgrund
Platsen aktualiserades i samband med att Carlsson Arkitekter AB (CAAB) 2005-09-12 inkom med en 
förfrågan till byggnadsnämnden om planändring av fastigheterna Tingvallastaden 1:1 och 1:11. CAAB 
föreslog ett till större delen nedgrävt parkeringsdäck för ett 75-tal bilar och ovanpå detta tre punkthus, 
sex alternativt sju våningar höga, inrymmande ett 50-tal bostadslägenheter. Sedan förslaget lämnats in 
har kommunen fått två förfrågningar om att få köpa marken för exploatering av bostäder.

Teknik och fastighetsförvaltningen planerar att bygga om norra delen av Östra Torggatan med bl.a. 
en rondell i korsningen med Norra Strandgatan och att dessutom byta ut befi ntlig dagvattenledning i 
Badhusparken eftersom den nuvarande är i dåligt skick. Teknik och Fastighetsförvaltningen menar också 
att anspråkstagande av den här typen av centralt belägen parkmark bör sättas i ett större sammanhang 
varför marken inte bör anvisas nu.

Fastighetsnämnden beslutade att begära att byggnadsnämnden ger stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att i en förstudie utreda förutsättningarna för en exploatering av Tingvallastaden 1:11 och att i 
avvaktan på detta inte anvisa mark till bostadsbyggande.

Stadsbyggnadsförvaltningen framförde vidare att kommunen inte tagit ställning till det aktuella 
områdets framtid i sin övergripande planering och att frågan behöver studeras i ett sammanhang med 
andra förtätnings- och omvandlingsmöjligheter.

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en studie av 
förtätnings- och omvandlingsmöjligheter inom Karlstads centrala delar. Dessutom beslutades att stads-
byggnadsförvaltningen ska ta fram förslag till planändring gällande Tingvallastaden 1:11 och del av 1:1 
för bostadsändamål.

Det aktuella planområdet består av den befi ntliga parkeringen väster om gamla badhuset och en del av 
parkmarken norr om parkeringen. Området benäms i detta program Badhusparken.

En behovsbedömning för att avgöra behovet av en miljöbedömning har gjorts. Programmet anses inte 
innebära så betydande miljökonsekvenser att en miljöbedömning behöver göras.  Ny kunskap som 
tillförs under planprocessen förs in i behovsbedömningen. 
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Översiktsplanen
Karlstads kommuns översiktsplan syftar till att formulera mål och strategier för stadens och kommunens 
utveckling. Den ska ange en översiktlig struktur för markanvändningen i kommunen.

Karlstads vision om att öka till 100 000 invånare ställer krav på stadsplaneringen. Karlstad måste vara 
en attraktiv region med framtidstro, initiativkraft och livskvalitet. Översiktsplanen talar om tillväxt och 
lyskraft och om att man ska bygga vidare på de styrkor och resurser som redan fi nns. Förutom att ett 
samhälle måste vara hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt så måste det även vara attraktivt för 
medborgarna. Karlstad bör vara en välskött kommun med god ekonomi och ha ett förhållningssätt om 
att vara en kommun som ”vill”.  Kommunen måste också ha tillgång till bra bostäder, arbetstillfällen, 
service, utbildningsmöjligheter, fritidsutbud, god miljö, kommunikationer, estetisk skönhet såsom vackra 
byggnader och omsorg om närmiljön.

Många städer använder uttrycket ”bygg staden inåt” som ett mål för stadsutvecklingen. Med detta 
menas att man förtätar staden och gör den effektivare och bygger där det redan fi nns gator, ledningar, 
busslinjer, skolor, service m.m. Detta innebär dessutom miljövinster genom bättre kollektivtrafi k, 
cykelavstånd till olika målpunkter och därmed mindre behov av biltransporter. Förutom infi llprojekt 
på tidigare bebyggda platser är det ofta parkmark och parkeringsmark som bebyggs. De problem man 
kan stöta på är att man får kostnader för sanering av förorenad mark, att bullersanering ofta krävs och 
att boende i dessa områden ofta upplever förtätning som inskränkningar i utsikt och friområden. Detta 
ställer höga krav på exploateringens omfattning och bebyggelsens gestaltning.
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Planområdets förutsättningar i staden
Entréer till stadskärnan
Den här bilden visar var entréerna till stadskärnan är. De gula fälten visar vilka områden som då hamnar 
i det närmsta blickfånget. Här har staden sin chans att skapa ett bra första intryck. Tydligt är att det är 
institutioner och offentliga byggnader av olika slag som ligger i dessa områden. Entrén vid Badhusparken 
får räknas som, om inte den viktigaste, så i allafall en av stadskärnans viktigaste entréer.

Grönzooner och rutnätstaden
Karlstads sista och mest omfattande stadsbrand 1865 resulterade i att Karlstad fi ck en helt ny stadsplan 
varför rutnätet är så tydligt i Karlstad centrum. Utanför rutnätsstrukturen ligger områden av mindre strikt 
karaktär. Tydligast syns det ovanför Norra Strandgatan. Här ligger byggnaderna friare placerade omgivna 
av grönområden, detta brukar kallas ”hus i park”.
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Stråk
Den gröna linjen visar stråket utmed vattnet i centrums norra del. Det här är ett långsamt fl anörstråk, helt 
utanför bråttomstråken till arbetsplatser etc. De mörkblå linjerna visar de mest använda handelsstråken i 
centrum idag. De ljusare blå linjerna visar planerade och kommande stråk. De röda linjerna visar de mest 

trafi kerade bilstråken med minst 4500 fordon per dygn.

Space syntaxanalys
En Space syntaxanalys mäter den rumsliga tillgängligheten i en stadsstruktur och ska ses som 
ett planeringsstöd. Man bygger i en sådan analys upp en axialkarta där varje linje motsvarar en 
siktlinje som är fysiskt tillgänglig för en fotgängare. Man undersöker sedan hur dessa linjer förhåller 
sig till varandra. Man tittar på hur många linjer man måste passera för att nå en annan viss linje 
och får fram hur väl integrerad denna linje är i förhållande till de andra. En väl integrerad linje är 
också, enligt metodiken, en väl tillgänglig linje. Denna analysmetodik kan sägas fånga förhållandet 
mellan stadsrum och stadsliv. Detta är en väl använd analysmetod som visat sig ge en mycket god 
bild av stadslivet, verifi erat av fl era mätningar av gångtrafi ken.

Man har sett att gator med höga integrationsvärden (väl tillgängliga) också är gator som används 
mer för förfl yttning. Detta kan leda till fl era synergieffekter. Dessa gator är alltså mer välbesökta och 
utgör därmed bättre butikslägen vilket i sin tur kan få konsekvenser för hyresnivåerna. Socialt kan 
man också tänka sig att de väl integrerade gatorna är tryggare eftersom fl er människor vistas där. 
Fler faktorer och attraktioner spelar naturligtvis in i hur välanvänd en plats eller är ett stråk verkligen 

är. Space syntax syftar till att analysera de fysiskt rumsliga förutsättningarna för stadslivet.
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Spacecape AB har på uppdrag av Karlstads kommun stadsplaneringsförvaltningen genomfört en Space 
syntaxanalys av Karlstad. Karlstads rumsliga integrationsstruktur visade sig vara förvånansvärt samlad 
till centrum och även till Haga, Norrstrand och Sundsta trots Klarälvens avskärningar. Orsaken till detta 
är Karlstads starkt integrerade stadsstruktur i form av ett rutnät och det effektiva arbete som broarna 
över Klarälven utför. Centrum är alltså fortfarande det mest besökta områden där fl est möten i staden 
sker. Detta bör ses som en stor tillgång och som något viktigt att bygga vidare på i Karlstads framtida 
utveckling.

Man skiljer mellan global och lokal integration. Något förenklat kan man säga att den globala 
integrationen visar förfl yttningar mellan stadsdelar medan den lokala integrationen fångar strategiska 
förfl yttningar inom en stadsdel. De varma (röda) linjerna visar de mest integrerade linjerna medan de 
kalla (blå) visar de minst integrerade.  

Gatorna runt Badhusparken är både i den lokala och i den globala integrationskartan varma. Området är 
alltså välbesökt båda av dem som rör sig inom centrum och av dem som rör sig från och till stadsdelen.  
Enligt metodiken innebär detta att Badhusparken har en placering som skulle lämpa sig bra för både 

handel och andra besöksfunktioner.

lokal 
integrationskarta

global
integrationskarta
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Historisk beskrivning
Norra Strandgatan var tidigare verkligen en strandgata. Området norr om denna gata har genom älvens 
sedimentering vuxit fram ur vattnet. Detta framväxta område skiljer sig också mycket i karaktär från 
rutnätsstaden. Historiskt har platsen där badhusparkeringen ligger idag heller aldrig varit bebyggd. 
Parkering har funnits på platsen ända sedan 50-talet och innan dess var hela området en park.

Karlstads centrum är av kulturhistoriskt värde där kulturlager från medeltid, 1500-tal och 1600-tal kan 
väntas påträffas. Man har hittat sex bebyggelsefaser från 1600 till den ödeläggande branden 1865. 
Badhusparken ingår i detta område och därför ska en arkeologisk undersökning/utgrävning göras om 
platsen ska bebyggas.

Delar av Karlstads centrum är av riksintresse. Riksintresset belyser stadskvarter och stadsplanemönster 
från tiden före och efter den sista och största stadsbranden 1865. Badhusparken ingår dock inte i detta 
område.

Följande utdrag är hämtat från Översiktsplanen:

Karlstads stadskärna:
”Residens- och stiftsstad som speglar stadsbyggandet kring 1800-talets mitt.”

”Rutnätsstad med breda gator och stort torg präglad av den sista stora stadsplaneregleringen i 
1600-talets stadsbyggnadstradition. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman
 med funktionen av förvaltningsstad runt de centrala stadsrummen och Klarälvens västra gren. 
Trästadsbebyggelse utmed Älvgatan som överlevde branden 1865.”

(Värdetext enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1996-08-27)
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Badhusparken
Användning idag
Detaljplanen för området är från 1985 och anger parkering och parkmark för Tingvallastaden 1:1 
och 1:11. Detaljplanens västra del är ändrad 1993 i samband med tillbyggnaden av Värmlands 
museum och ny parkeringsyta öster om biblioteket. 

Badhusparken används planenligt till parkering och parkmark. Parkeringen är utarrenderad till Karlstads 
Parkering AB. Parkeringsplatsens 82 p-platser har en hög beläggning eftersom den fungerar som inner-
stadsparkering.

Tomter i anknytning till platsen 
Badhusparken ingår i det grönområde med offentliga byggnader som ligger norr om Norra Strandgatan. 
Övriga byggnader här är från väster Värmlands museum, ritat av Cyrillus Johansson och uppfört 1929. 
Tillbyggnaden av Nyréns arkitektkontor tillkom 1997. Vidare kommer Sandgrundsrestaurangen från 
1959 och därefter Stadsbiblioteket från 1971. Öster om badhusparken ligger det gamla varmbadhuset 
från 1906, tillbyggd 1938, som idag är ombyggd till fl erbostadshus. Ännu längre österut ligger Carlstad 
Conference Centre från 1947, tillbyggd 1994 med sin skrapa Utsikten från 1999. Mot söder angränsar 
rutnätstaden och allra närmaste grannen är Scandic hotell.  

Grönområdet har med sina solitärer, fritt placerade i park, en stark karaktär där olika tider från 1900-talet 
fått göra sina tydliga avtryck. Detta stråk med offentliga byggnader tillåter allmänheten att röra sig helt 
fritt i området. Undantaget är gamla badhuset som idag innehåller bostäder och här är också karaktären 
mycket mer privat nära byggnaden, i synnerhet kring husets norra fasad.
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Platsens kvaliteter och egenskaper
Badhusparken har många kvaliteter. Förutom att det är en centrumnära plats och  attraktiv ur den synvin-
keln så har den många andra goda värden som gör den till en plats med stor potential. Platsen är öppen 
ända ner mot älvstranden och är helt offentlig och därmed tillgänglig för allmänheten. Nere vid älvkanten 
fi nns ett promenadstråk med fl anörkaraktär. Detta långsamma stråk och områdets gröna struktur gör att 
platsens tempo väsentligt skiljer sig från stadens brus.  Från platsen har man många fi na utblickar mot 
t.ex. gamla stenbron och Gubbholmen. Platsens solförhållanden är bra. Det är lite som skymmer solen 
och på eftermiddag och kväll fi nns det inget som hindrar att platsen solbelyses. Som entré till staden är 
platsen dessutom exponerad och skyltar med sig själv. Platsen är också väl integrerad i staden och Norra 
Strandgatan och Östra Torggatan används av många människor dagligen.

Öster om badhusparken ligger det gamla Varmbadhuset som idag är ombyggt till bostäder. Mot väster 
utgör Östra Torggatan med Tingvallabron som förlängning en barriär mot biblioteket. Förbindelsen väs-
terut utgörs av en gångport nere vid älvkanten och ett övergångsställe med trafi kljus vid korsningen av 
Norra Strandgatan och Östra Torggatan.  

Att platsen har stor potential med många goda värden gör den inte automatiskt till en bra plats. Som 
platsen ser ut idag så är den en otrygg plats i synnerhet under dygnets mörka timmar. Få människor rör 
sig nere vid vattnet och passagen under Tingvallabron och det skymda läget norr och öster om gamla 
badhuset är platser som känns särskilt utsatta. 

Både Östra Torggatan och Norra Strandgatan är väl använda gator med 9700 respektive 5100 bilar per 
dygn. 
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Diskussion kring platsens framtid 
Badhusparken som entré
Kommer man till Karlstad över Tingvallabron möts man av ett band av byggnader. Från vänster är det gamla 
stenbron, CCC med sin skrapa, gamla badhuset, Domkyrkans torn i fonden och höger om Tingvallabron 
sedan biblioteket, Sandgrundsrestaurangen, museet och Kasernhöjden. Samtliga byggnader har ett 
starkt individuellt uttryck. Varje byggnad har sin egen arkitektur som berättar mycket både om sin tid 
och om sitt innehåll. En byggnad eller fl era på badhusparken skulle få en framträdande roll i stadsbilden. 
Att den här tomten faktiskt är obebyggd måste därför ses som en stor möjlighet och en chans som inte 
kommer tillbaka. Här har man möjlighet att komplettera raden av byggnader som representerar Karlstad 
vid den norra entrén. 

Magnet i centrumutvecklingen
Den här platsen kan också användas i den övergripande planeringen för stadskärnan. Ur ett 
tillväxtperspektiv med vision 100 000 i åtanke kan man förvänta sig att stadskärnan med dess handel 
också kommer att växa. Det fi nns idag ansatser till vidare spridning av handelsstråk längs Östra Torggatan 
och även utmed Herrgårdsgatan. Badhusparken kommer med all sannolikhet att få en framträdande roll i 
det här sammanhanget. Man kan då ta ställning till att aktivt använda Badhusparken som en magnet eller 
incitament i den här utvecklingen av stadskärnan. Man kan jämföra effekterna av museets tillbyggnad 
som gjort att den delen av staden har fått en helt ny dragningskraft vilket har medfört att stadslivet längs 
Västra Torggatan har vuxit norrut. Man kan tänka sig magnet- eller attraktionspunkter i stadskärnans 
yttre delar som hjälper utvecklingen. I det här exemplet är museet, badhusparken och ett kommande 
resecentrum sådana magnetpunkter. Man kan naturligtvis tänka sig att något också skulle kunna uppstå 
i väster som i framtiden även skulle kunna stretcha staden i den riktningen. En uttänjning av staden 
behöver inte betyda att man sprider ut handeln utan snarare att man vill befolka hela centrum.

En del i besökarstråket
Besökarstaden Karlstad har också ett stråk som passerar Badhusparken vilket kan förstärkas och 
förtydligas. På promenaden utmed älven passerar man alla dessa byggnader som tidigare nämnts men 
även i förlängningen Stadshotellet och Teatern. Badhusparken har potential att bli välbesökt bara genom 
sin placering. En strategiskt vald funktion på platsen skulle alltså kunna förstärka detta stråk på samma 
sätt som en sluten eller privat funktion skulle kunna helt bryta stråkets sammanhängande karaktär.

Identitetsskapare
Man bör inte heller i diskussionen glömma att ett sådant här läge ger en möjlighet att vara expressiv och 
identitetsskapande och på så sätt placera Karlstad på kartan. Ett känt fenomen är Bilbaoeffekten som 
talar om en slags värdeskapande arkitektur. Frank O Gehrys berömda Guggenheimmuseum satte den 
nordspanska staden Bilbao på kartan och startade en positiv utveckling för hela staden. Här i Sverige 
har vi Turning Torso i Malmö som ett exempel på hur en byggnad kan ge en medial debatt till en stad. I 
Karlstad har Löfbergs Lila Arena gjort att vi fått hit evenemang som vi kanske inte hade fått utan en arena. 
Melodifestivalen är ett exempel där Karlstad synliggjorts i media.
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magnetpunkter

besökarstråk
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Alternativa användningar av tomten
- Nollalternativ (platsen lämnas obebyggd/platsen sparas för framtida ändamål)
- Bostäder
- Bostäder i komination m offentligt ändamål
- Offentligt/allmänt ändamål

Slutsats
Centrum är  av stor betydelse för Karlstad och Badhusparken är en av nyckelplatserna. En attraktiv 
stadskärna och en levande stadsmiljö är något man bör bygga vidare på. För att kunna bevara 
kvaliteterna på och omkring platsen krävs noga avvägning av både innehåll, gestaltning och 
placering.  Vid planläggning av området bör följande krav uppfyllas:

* Det nedersta/de nedre planen ska nyttjas för allmänt ändamål (butiker, restaurang, 
utställningslokaler etc)
* Allmänheten ska kunna röra sig fritt på hela markytan kring den/de nya byggnaderna. Bebyggelsen 
får inte heller inkräkta på gångstråket utmed älven.
* Parkeringsfrågan ska lösas både för tillkommande funktioner och för att ersätta de platser som 
försvinner vid byggnation av platsen.
* Bebyggelsen ska ha karaktären av hus i park.
* Höga krav ska ställas på byggnadernas gestaltning.
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 Planprogrammet är utarbetat på
  Stadsbyggnadsförvaltningen av
  stadsbyggnadsarkitekt Lina Forslund,
  054-295422, lina.forslund@karlstad.se






