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1.1 Förord
Denna planutredning ligger som ett av fl er dokument till grund för det fortsatta 
arbetet med det formella planprogrammet som avser att ställas ut under vinter 
2008. Därefter kommer arbetet med detaljplan/planer att vidtas under 2009, då 
de formella juridiska formerna för vatten och markanvändningen slås fast.
Denna utredning kommer att kompletteras med såväl buller-, luftkvalitet- som 
trafi kutredningar innan planprogrammet ställs ut.

Introduktion
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1.2 Bakgrund och syfte

ABAKO arkitektkontor AB har under våren 2008 arbetat med denna planutredning på 
uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad. Även representanter för fastig-
hetsägarna inom planområdet har varit delaktiga i arbetet. Genom ett undersökande 
arbetssätt med utredande skisser och modellstudier samt diskussioner med berörda 
parter har huvuddragen för en utbyggnad tagit form. Kommunens översiktsplan samt 
programmet för Inre Hamn har varit betydande utgångspunkter för denna utredning. 
Likaså har studier av andra städers utvecklingsområden, så som t ex Västra Hamnen i 
Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm, varit viktiga för denna utredning.

Denna planutredning redovisar en bild där utbyggnad av Kanoten innebär en utfl yttning 
av kvartersstadens gränser. Med ett gatunät som i stora drag lånat sin form från inner-
staden, införlivas Kanotens befi ntliga bebyggelse i en stadsmässig struktur. 

Karlstads kommun beskriver i sin översiktsplan från 2006 visionen ”Karlstad 100 
000”. Karlstad skall vara en attraktiv kommun/stad som lockar till sig människor och 
företag från andra delar av landet. ”Karlstad 100 000” innebär också att kommunen 
ska växa på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart.

I stadsbyggnadsprogrammet Inre Hamn, från 2003, formuleras visionen att detta 
centrala hamnområde skall bli ett av Sveriges tio mest attraktiva förnyelseprojekt i 
stadsmiljö. Målsättningen är att området kring Karlstads inre hamn skall utvecklas till 
en mångfunktionell stadsdel, dvs innehålla såväl bostäder som arbetsplatser och ser-
vice. Programmet sätter vidare upp mål avseende trafi kstrukturen, som man beskri-
ver skall karaktäriseras av ”stadslika” lösningar och ske på ”mjuka trafi kanters 
villkor”. Vattenkontakten skall betonas och förstärkas bl a genom utveckling av 
strandpromenader samt bostäder och kultur-, nöjes- och fritidsliv nära eller i direkt 
anslutning till vattnet. Områdets byggande skall göras miljöeffektivt och miljöan-
passade lösningar skall uppmuntras. 

Kanoten ingår i området Inre Hamn. Då Karlstad skall växa är Kanoten, med sitt 
mycket centrala och vattennära läge, ett viktigt område med stor potential. I Kanoten-
området arbetar idag 2000 personer. Med ett tillskott av bostäder och service fi nns 
goda möjligheter att utveckla Kanoten till en mångfunktionell stadsdel. Med sitt unika 
läge kan Kanoten bli en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter nära eller 
i direkt anslutning till vattnet. Kanotenområdet blir också bli en attraktiv länk mellan 
Tingvallastaden och Vänern.

Områdets detaljplan från 1986 med sin inriktning på kontor, industri och handel ger 
dock inte förutsättningar att kunna skapa den mångfunktionella staden. Såväl Karl-
stads kommun som företrädare för verksamheter och fastighetsägare inom Kano-
ten-området har efterfrågat en gemensam och enhetlig bild för framtida utbyggnad. 
Hösten 2007 arrangerade Stadsbyggnadsförvaltningen en ”work-shop” för fastig-
hetsägarna och övriga intressenter för att gemensamt belysa och diskutera problem 
och möjligheter. Efter denna ”work-shop” beslutades att en planutredning för Kanoten 
skulle genomföras. Syftet med detta var att få fram en tydlig och gemensam bild som 
anvisade en övergripande och långsiktigt hållbar struktur för utbyggnad och utveck-
ling av Kanoten. Denna planutredning kan sedan utgöra underlag i arbetet med ny 
detaljplan för Kanoten.

Bostadshus under byggnation vid Inre Hamn



LBILDMålbild för 
Kanoten
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2.1 Målbild för Kanoten2.1 M

”Visionen för arbetet är att Inre Hamn i Karlstad 
ska bli ett av Sveriges tio mest attraktiva förnyelse-
projekt i stadsmiljö.”

Målbilden för Kanoten har hämtats från tidigare gjorda planer och utredningar för om-
rådet. Stadsbyggnadsprogrammet Inre Hamn, Karlstad, från 2003 formulerar mål 
för utveckling av det centrumnära hamnområde i vilket Kanoten ingår. I Översikts-
planen, ÖP 2006, beskrivs i det inledande kapitlet ”Mål och strategier” visioner för 
Karlstads utveckling. Ett övergripande mål för utvecklingsarbetet är att åstadkomma 
ett långsiktigt hållbart och attraktivt Karlstad. En vision av betydelse för målbilden är 
”Karlstad 100 000”, vilken beskriver Karlstad som en attraktiv kommun/stad som 
skall växa på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart.

I programmet för Inre Hamn formuleras visionen att ”Inre Hamn i Karlstad ska bli 
ett av Sveriges tio mest attraktiva förnyelseprojekt i stadsmiljö”. Med anledning av 
detta har vi studerat andra svenska städers utbyggnadsområden. Särskilt fokus har 
vi haft på områden med liknade förutsättningar och/eller vattennära läge. Även på 
andra håll i Europa har centralt belägna hamn- och industrimiljöer under senare år 

?
Norra älvstranden, Göteborg Västra hamnen, Malmö Hamnområdet, Sundsvall Hammarby sjöstad, Stockholm Ön, Umeå

Välle broar, Växjö Centrala mälarstranden, Västerås Munksjön, Jönköping Södra hamnen, Helsingborg Inre Hamn, Karlstad

omvandlats till attraktiva bostadsområden.  Exempelvis har området Fyrholm i centrala 
Köpenhamn, samt ombyggda hamnområden i de holländska städerna Amsterdam och 
Rotterdam, bidragit med inspiration.

Följande sidor lyfter fram de mål, såväl övergipande som mer detaljerade, som berör 
Kanoten. I anslutning till varje mål fi nns en kort formulering kring hur målet kan uppnås. 

Ur Program för Inre Hamn, SBK Karlstad 2003
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2.1.1 Övergripande mål: Medel:

Långsiktigt hållbar stadsutveckling
1.  Robust stadsbyggnad. Estetiskt attraktiv
2.  Bra infrastruktur
3.  Kretsloppslösningar för bebyggelse och vatten
4.  Sociala, tekniska och ekonomiska frågor integreras i planeringen

Långsiktigt 
hållbar

Social

Attraktiv

Ekonomisk Ekologisk

”Ett övergripande mål för utvecklingsarbetet 
är att åstadkomma ett långsiktigt hållbart och 
attraktivt Karlstad”
      
       Ur ÖP 2006, Mål och Strategier. Karlstads kommun

Ur ÖP 2006. Bilden kommer 
ursprungligen från ”Bygga 
Bo dialogen”, där Karlstad 
är en av fyra kommunala 
aktörer.

2.1.2 Delmål: Medel:

Multifunktionell stadsdel 1.  Förtäta
2.  Tillföra service och bostäder

Gemensam identitet för området
1.  Styrning av viktiga gemensamma formelement. 
     Samordning av exempelvis belysning, kajkanter mm
2.  Sociala rum, sociala funktioner. 
     Offentliga rum med verksamheter och aktiviteter att samlas kring

Miljöeffektivt med miljöanpassade lösningar 
1.  Tät blandstad minskar bilberoendet
2.  Minimera energibehovet
3.  Utnyttja solvärme, sjövärme och/eller fjärrvärme
4.  Hantering av vatten/dagvatten

Ur Program för Inre Hamn, SBK Karlstad 2003

Ur ÖP 2006 för Karlstads kommun
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2.1.3 Mål specifika för Kanoten: Medel:

Bättre koppling till innerstaden
1.  Omvandling av järnvägsområdet med nytt resecentra och   
     passage för gång- och cykeltrafi k under  järnvägen.
3.  Gatunätets utformning, gångbanor, grönstråk

”Stadslika” trafi klösningar
1.  Biltrafi k tillåten men på ”mjuka trafi kanters” vilkor
2.  Trädplanteringar längs gatorna
3.  Lättillgänglig besöks- och korttidsparkering

Uppmuntra ett gott stadsliv vid vattnet 1.  Göra vattnet mer tillgängligt. Kaj och strandpromenader
2.  Föra in verksamheter vid vattnet (caféer, kultur och friluftsliv)

Bostäder nära/i direkt anslutning till vattnet 1.  Betona vattnets närvaro i området, exempelvis genom en kanal 
2.  Reservera de mest attraktiva, sjönära områdena för bostäder

Ur Program för Inre Hamn, SBK Karlstad 2003

Mål: Bostäder nära/i direkt anslutning till vattnet. 
Medel: Sjönära områden reserveras för bostäder.
(Kv Tullen vid Inre Hamn) 

Mål: Stadslika trafi klösningar. 
Medel: Ombyggnad av Packhusgatan till stadsgata.
(nuvarade utseende på Packhusgatan)

Mål: Bättre koppling till innerstaden. 
Medel: Komplettring av befi ntliga gångvägar till innerstaden.
(del av nuvarande gångväg från centralstationen till Kanoten)

Exempel på hur målen kan uppfyllas:



NALYSANALYS
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S
Analys

3.1 Översikt

Aktuell planområdesgränsÖversiktsbild över Karlstad
Kanoten   -centralt beläget
  -entré mot staden från söder     

Översiktsbild över Kanoten
Kanoten  - ca 200.000 kvm 
(Hammarby sjöstad ca 3-400.000 kvm)

Kanoten
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3.2 Analys 

3.2.1 Historia
Kanoten är ett utfyllnadsområde som 
fi ck sin befi ntliga utbredning först under 
1970-talet.  
Området har vuxit fram stegvis ur 
sankmarken i den norra delen av 
Tullholmsviken. Första steget var då 
man under 1800-talets andra hälft 
byggde en smal gångförbindelse 
mellan den centrala staden och 
Kanikenäsholmen; Kanikenäsbanken. 
Området söder om denna ”bank” 
förblev under ytterligare ca 100 år 
otillgänglig vassbevuxen sankmark. 
Genom muddring av Tullholmsviken 
och uppfyllnad av de strandnära 
områdena skapades två nya 
stadsdelar; Orrholmen och Kanoten. 

3.2.2 Områdets karaktär och innehåll
Kanoten är ett i stort sett plant område. Endast upp mot Hammaröleden sker en 
höjning av marknivån och man kan där avläsa den ursprungliga topografi n med 
Kanikenäsholmen som reser sig med berg i dagen. Packhusgatan ligger huvud-
sakligen på nivå +46,5 möh, medan övriga gator ligger något lägre. Vänerns 
medelvattenstånd ligger på ca 44,3 möh. Vid utbyggnad har hänsyn tagits för att 
motverka och minimera konsekvenser av eventuella översvämningar. Bland an-
nat har de under 2000-talet nytillkomna bostäderna höjts upp en halv våning från 
gatan och placerats på nivå strax över +47,5. Detta har skett genom att garage 
placerats under det första bostadsplanet.

Kanoten är mycket centralt beläget, med järnvägsstationen, Stora torget och 
Karlstads kommersiella centrum inom gångavstånd. Trots sitt centrumnära läge 
upplevs inte Kanoten som en del av den centrala staden. Järnvägen är en svårfor-
cerad barriär mot kvartersstaden och det efterfrågas fl er och mer inbjudande stråk 
som binder samman Kanoten med innerstaden. Planområdet avgränsas i nordost 
av Inre Hamn som ger området betydande vattenkontakt. Inre Hamn är dock 
en barriär mellan Kanoten och bostadsområdet Herrhagen på dess motstående  
sida. En gång- och cykelbro mellan Kanoten och Herrhagen efterfrågas och olika 
lägen har studerats (se Inre Hamn, Rumsliga förutsättningar för stadsutveckling, 
Space Scape, 2006).

Medan Orrholmen redan under sent 60-tal bebyggdes med bostäder, dröjde det 
fram till mitten av 80-talet innan byggandet startade i Kanoten. Området har sedan 
byggts ut successivt, initialt med storskaliga kontorsbyggnader samt lokaler avsedda 
för industri- och lagerverksamhet. Under 2000-talet har bostäder byggts i den norra 
delen.

Karta från 1967

Storskalig bebyggelse och vidsträckta parkeringsytor.

Analys

Grönt gång- och cykelstråk utmed Inre HamnNybyggd bostadsgård vid Inre Hamn
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För boende i Hammarö kommun, belägen söder om Karlstad, är Kanoten och och 
den stora trafi kleden Packhusgatan infart till staden. Området uppvisar dock inte 
någon form av stadsmässighet och såväl gator som byggnader i Kanoten signale-
rar med sin skala och karaktär mer förort än stad. Packhusgatan, upplevs som en 
genomfartsled med hög hastighet och en blandning av personbilar och tyngre fordon. 
Problem med bilköer uppstår under eftermiddagarna då många bilar skall komma ut 
på Packhusgatan från bl a Lagergrensgatan.

Av de ca 2000 personer som arbetar inom området är de fl esta bilburna. Detta inne-
bär att efterfrågan på parkeringsplatser är stor, och att en betydande del av Kano-
tens yta täckts av markparkering. En del träd har planterats, men generellt upplevs 
Kanoten som ödsligt och blåsigt. 
Få personer rör sig till fots mellan byggnaderna och efter arbetstid töms Kanoten på 
människor. Kanoten innehåller i dagsläget ingen kommunal eller kommersiell service. 
I en del av kontorsbygganderna fi nns lunchrestauranger.

Kollektivtrafi ken begränsar sig till Hammarötrafi kens genomfartsbuss som under rus-
ningstid stannar två gånger per timme utmed Packhusgatan. Utefter Inre hamn fi nns 
ett trevligt och grönt gång- och cykelstråk som förbinder Hammarö med Karlstads 
centrala delar. I den inre delen av Tullholmsviken, bredvid Packhusgatan löper ett 
annat stråk för gång- och cykeltrafi kanter som förbinder Orrholmen via Kanoten med 
Herrhagen och Kanikenäsholmen.

Tullholmsviken

Inre Hamn

Herrhagen

Orrholmen

Kanikenäsholmen

K
anikenäsbanken

Ham
mar

öle
de

n

Packhusgatan

La
ge

rg
re

ns
 g.

Tu
llh

us
ga

ta
n

Pråmkanalen

Analys

Kanoten med Tullholmsviken i förgrunden. Vy från Orrholmen.
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3.3 Problem i/med området

Analys

-  Området saknar kollektivtrafi k.
-  Området präglas av storskalighet och trasig stadsstruktur.
-  Vägar utgör barriärer mot vattnet.
-  Ogästvänligt att röra sig till fots inne i området med undantag 
   längs vattnet.
-  Få grönytor inom området med undantag längs Tullholmsviken  
   samt utmed Kanikenäsbanken.
-  Översvämmningsrisk. Bostäder bör ej byggas i markplan. 
-  Störningar i form av buller och lukt från industrin. 
   (Dessa kommer på sikt att minska genom bl. a bättre rening)
-  Förorenad mark som kräver sanering.
-  Befi ntliga fastigheter utgör i vissa fall hinder för en rationell 
   infrastruktur. Dessa har ofta avvisande ”icke urbana” bottenvå-
   ningar som försvårar stadsmässigheten i gatunivå.
-  Packhusgatan. Trafi kled med ca 10 000 fordon/dygn
   Buller samt negativ påverkan på luftkvalitet. 

-  Packhusgatan. 
-  Stora kontorsbyggnader/lager
-  Stora parkeringsytor
-  Stora industribyggnader och bilhallar
-  Parkeringshus
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3.4 Kvaliteter i/med området

Analys

-  Nära järnvägsstation/resecentrum
-  Centrumnära
-  Nära kommersiell och kommunal service
-  Omgivet av vatten. Möjlighet att utveckla de vattennära 
   områdena
-  Nära småbåtsbryggor
-  Cykel- och gångvägar vid vattnet
-  Bostäder uppförs i närområdet
-  Vid Inre Hamn är en kajpromenad anlagd
-  Nära grönytor
-  Nära restauranger och caféer

Med 2000 arbetsplatser, samt befi ntliga och tillkommande bostä-
der, fi nns underlag för en stadsdel med god närservice och ett gott 
stadsliv!
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3.5 Nuvarande verksamheter

Analys

Fastighet Fastighetsägare  Verksamhet Parkering

1 Barkassen 8 Klövern Kontor 123

2 Barkassen 7 Klövern Kontor 132

3 Barkassen 3 Helmia Bilhall/Parkering 505

4 Barkassen 11 Helmia Verkstad

5 Barkassen 9 Klövern Kontor 53

6 Kanoten 2 Skanska Kontor 77

7 Kanoten 5 Landstinget Psykiatri 55

8 Kanoten 10 Klövern Kontor 310

9 Kanoten 4 Pictura Lager/Kontor 67

10 Kanoten 1 Sweco Kontor 76

11 Kanoten 9 Klövern Kontor 130

12 Kommunen Kanotklubb

Totalt antal arbetsplatser i området idag: ca 2000

Totalt antal P-platser i området idag: ca 1500 platser

1
23

45
6

7

8
9

10

11

12
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3.6 Möjliga lägen för nytt gatunät

Analys

Befi ntlig gata

Befi ntlig gata blir gång-/cykelstråk

Ny gata eller gång-/cykelstråk

Cirkulationsplats

Gångbro till Herrhagen

Möjligt läge för kanal genom Kanoten

Den nya gatustrukturen måste anpassas till omkringliggande vägnät men även till 
de byggnader som idag fi nns inom området. Det är viktigt att fastlägga gatornas 
placering, även om utbyggnaden av området kommer att ske etappvis under lång 
tid. Förmodligen kommer det att ta lång tid att bygga ut området, kanske upp till 25 
år.
Packhusgatan fortsätter att vara den viktigaste trafi kleden inom kanotenområdet 
då den är en tydlig länk mellan Hammaröleden och Karlstads centrala delar. För 
att en stadsmässig och funktionell kvartersstruktur skall kunna skapas byggs Pack-
husgatan om till en stadsgata med cirkulationsplatser varifrån vägnätet kan stråla 
in i området. För att möjliggöra bostadsbebyggelse utmed Tullholmsviken behöver 
hastigheten på Packhusgatan sänkas så att bullret reduceras.
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3.7 Buller / Risk

Analys

Buller
För att kunna bygga bostäder utmed Tullholmsviken krävs att bullerstörningar från 
Packhusgatan minskar. Nedanstående uppgifter baseras på PM gällande trafi kbul-
ler i Kanoten, framtaget av Pontus Thorsson, Akustikverkstan, under våren 2008. 

Packhusgatan görs om till stadstrafi kgata.

- Fler korsningar med cirkulationsplatser saktar ner 
  hastigheten och ger en jämnare trafi krytm.

- Trolig hastighet blir ca 40km/h.

- Träd vid gatan är miljöhöjande och skapar en ”mjukare” 
  trafi kmiljö.

- Gatan beläggs med bullerdämpande asfalt.

- Bostadsbebyggelse placeras med gavlar mot Packhus-
  gatan för att klara gällande ljudkrav, slippa bullerplank 
  och dylikt.

Vissa bullerdämpande åtgärder mot Hammaröleden kan också bli aktuella.

Risk
På Hammaröleden transporteras en del farligt gods, men är inte i sig att betrakta 
som en farligtgods-led. Ett skyddsavstånd i form av ett 40-45 meter brett bebyg-
gelsefritt område mellan leden och bostadshus krävs. Med ett dike kan utläck-
ande vätska samlas upp.
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3.8 Möjliga lägen för bostäder, 
kontor och andra verksamheter 

Analys

För att skapa ett så attraktivt boende som möjligt bör tillkommande bostadshus 
inom Kanoten huvudsakligen placeras i vattennära lägen. Service och kontors-
byggnader vänder sig in mot ett samlande torgrum, centralt beläget i området. 
Vissa servicefunktioner placeras på attraktiva platser längs vattnet. Del av 
befi ntlig markparkering ersätts genom komplettering med garage och parke-
ringshus i stategiska lägen.

Befi ntligt Parkeringshus

Befi ntliga kontor eller annan verksamhet

Befi ntliga bostäder

Utbyggnad av parkeringshus

Utbyggnad av bostäder

Utbyggnad av kontor/kontor och bostäder

Utbyggnad av sevice
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3.9 Möjliga lägen för torg, parker 
och rekreationsområden 

Analys

För att skapa ett fungerande stadsliv krävs omsorg vid planeringen av stadsde-
lens offentliga rum. Placeringen av, och utformandet av platser, torg och parker 
är till stor del det som avgör områdets möjligheter att utvecklas till en levande och 
trivsam del av Karlstad.

Områdets läge, omgivet av vatten ger stora möjligheter till rekreativa stadsmiljöer. 
De strand- och kajpromenader med cykelvägar som idag löper längs Inre Hamn 
och utmed Tullholmsviken bör tas till vara och utvecklas till gröna stråk, gärna utan 
biltrafi k. 

För att ytterligare stärka upplevelsen av närheten till vattnet förslås en mindre 
kanal för fritidsbåtar genom området. 

Ett centrum med handel och service bör placeras centralt i området. För att skapa 
ett levande torg krävs bl a attraktiva målpunkter, god tillgänglighet, tilltalande ut-
formning samt goda ljusförhållanden. Torget skall ha naturliga kopplingar till såväl 
områdets kommande bebyggelse, som till den omgivande stadsstrukturen. Torget 
skall vara en säker plats för gående och cyklister samtidigt som det lätt ska kunna 
nås med bil och kollektivtrafi k. 

De parker och grönområden som fi nns inom Kanoten och i närområdet bör i möjlig 
mån bindas ihop till sammanhängande gröna stråk. 

Grönområden i närområdet

Grönstråk, grönytor

Möjligt läge för ny kanal

Möjligt läge för nytt torg
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3.10 Miljö och resurshushållning 

Analys

I Bilaga 1 till Stadsbyggnadsprogrammet för Inre Hamn, 2003,  prövas 
programmets inriktning med avseende på konsekvenser för miljön.Tre 
strategier, baserade på av riksdagen framtagna miljömål defi nieras som 
riktmärken för det framtida arbetet med exploateringen av Kanoten. För-
slaget Inre Hamn beskrivs som ”förtätning för bostäder och verksamheter 
i närheten av Karlstads centrum”.

Strategi 1. 
Effektivare energianvändning och transporter - för att minska utsläppen 
från energi- och transportsektorn. 

Strategi 2. 
Giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad pro-
duktpolitik - för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och för att 
minska de diffusa utsläppen av miljögifter.

Strategi 3.
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö - för ökad hänsyn till bio-
logisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för en god hushållning 
med mark och vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyg-
gelsestruktur.

Befi ntlig och 
tillkommande 
kollektivtrafi k

Anslutning 
till storskaligt 
avloppsnät

Förädling av 
impediment

Tät blandstad

Solvärme

Sjövärme

Plantering av träd

Byggande vid stränder planeras så att 
inte vattenmiljön påverkas negativt..

Sanering av 
förorenad mark

Byggande på 
ytor som redan är 
tagna i anspråk

Exempel på hur de olika strategierna på-
verkar, och kan tas tillvara, vid planering 
av Kanoten. 



RSLAGFÖRSLAG



KANOTEN KARLSTAD - Planutredning 23

G
Förslag

4.1 Översikt

Bef verksamheter/kontor
Nya verksamheter/kontor
Bef bostäder
Nya bostäder
Förskola
Parkering
Torg
Park

Detta förslag till utbyggnad av 
Kanoten innebär en utvidgning 
av kvartersstadens struktur. 
Befi ntliga byggander ryms i en 
stadsmässig struktur. Intentio-
nen är att Kanoten skall bli en 
mångfunktionell stadsdel med 
en blandning av bostäder, han-
del, service och kontor.

Utifrån ett stadsmässigt, effektivt och fl exibelt gatunät har en kvartersstuktur, 
som hämtar såväl form som funktion från innerstaden, byggts upp. 

Packhusgatan får en mer stadsmässig karaktär. Ett mer intimt gaturum 
med trädplanteringar och cirkulationsplatser gör att hastigheten sänks och 
känslan av storskalighet mildras.

Kanotens koppling till Centrum, Herrhagen och övriga omgivningar styrks 
genom en ny gångbro samt tydliga gång- och cykelstråk i och genom områ-
det. 

Kanotens inre gatustruktur präglas av en grön stadsmässighet. De utformas 
med trädplanteringar och parkeringsmöjligheter längs gatorna.  

Dagens funktionsmässiga renodling med kontor och industri kompletteras 
med bostäder och service. Genom att ca 2000 personer redan arbetar inom 
området fi nns underlag för en levande stadsdel.

Kanoten kan delas in i tre områden genom bl a topografi , geografi  och karak-
tär.
1. Kvartersstaden. De centrala delarna Kanoten med stadsmässig, tydlig 
kvartersstruktur. Kontakt med innerstaden via Inre Hamn.

2. Tullholmsviken - stranden. Friare form och bebyggelsestruktur med något 
lägre byggnader som öppnar sig mot vattnet.  

3. Kanikenäsholmen. Reser sig upp mot Hammaröleden. Storskaligare be-
byggelse som blir en port in i staden från söder.
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4.2 Kvartersstaden
Idag arbetar ca 2000 personer inom Kanoten. Med ett tillskott av bostäder i området 
ger detta underlag för utbyggnad av kommersiella verksamheter i form av t ex buti-
ker, caféer och restauranger. Det skapar också ett behov av viss kommunal service 
såsom daghem och ev skolbyggnad.
En lämplig höjdskala på bebyggelsen inom området är 4-5 våningar och lämplig 
kvartersstorlek är 40-70 meter. Befi ntlig bebyggelse inordnas i kvartersnätet och 
kompletteras så att en sammanhållen stadsstruktur uppnås. 
Huvuddelen av det tillkommande bostadsbeståndet förläggs till områdets utkanter. 
Vid torget och längs parkstråket föreslås kontor, handel och service.

Det centralt belägna torget från nordväst

Torget och parkstråket med förskolan
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4.2.1 Torget och parkstråket

I detta förslag till kvartersstad är det långsträckta torget centrum. Kring torget uppförs 
byggnader i 4-5 våningar, för kontor och bostadsändamål. Nya och befi ntliga kontors-
byggnader byggs och kompletteras så att entréerna vetter mot torget. Gatustrukturen, 
torgets långsträckta form och parkering utmed skuggsidan gör att det blir lätttillgäng-
ligt även för den bilburne. Ett torg att slinka in på och snabbt uträtta ärenden, men 
också ett torg att dröja kvar på genom dess långa, soliga sida. Det långsträckta stads-
rummet riktar sig både in mot staden och ut mot vattnet.

I torgets förlängning fortsätter en park utmed vilken en förskola kan placeras. De 
gröna omgivningarna kan delas av förskola och offentlig verksamhet. Parkstråket kan 
inrymma samlingspunkter för alla åldrar. Lekplatser, bänkar, avskärmande växtlighet, 
vatten och inslag av offentlig konst gör att platsen blir trivsam och välutnyttjad.

Exempel på långsträckta torg med gröna inslag i MarseilleTorget från nordväst

Torget och parkstråket bildar ett långsträckt stadsrum. De omgivande byggnadernas 
entréer vänder sig mot torget
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4.2.2 Kanikenäsbanken 

Utmed Inre Hamn förlängs befi ntlig kaj-/strandpromenad och avslutas mot Kanike-
näsholmen med en stadsmässig kanal. Hela sträckan blir fri från biltrafi k och anpas-
sas för att bli ett trevligt gång- och cykelstråk. Gång- och cykelväg utförs separerade 
från varandra så att de gående tillåts fl anera i lugn takt medan cyklister på väg till 
eller från staden kan hålla ett högre tempo. 

Tillkommande bostadsbebyggelse får god vattenkontakt i ett icke bullerstört läge. 
Byggnaderna föreslås bli 4-5 våningar höga med en indragen takvånging. Skalan 
hämtas från de nybyggda kvarteren Tullen och Barkassen längre in i hamnbasängen. 
I vissa av byggnaderna anpassas bottenvåningarna för att möjliggöra etablering av 
exempelvis caféer eller mindre butiker. Bostadsgårdarnas mer privata karaktär säk-
ras genom en halvplans höjning från gatunivån.  Detta sker genom att boendeparke-
ring placeras under byggnad och gård, och att det första bostadsplanet placeras på 
en ur översvämningsrisk säker nivå.

Kanoten binds ihop med Herrhagen på andra sidan hamnkanalen genom dess grön-
ska, byggnadernas karaktär samt fysiskt genom en gång- och cykelbro.

Befi ntlig strandpromenad längs Inre HamnStrandpromenaden sedd från norr

I sydost sammanstrålar strandpromenaden med det centrala parkstråket och 
kanaltorget. (Vy mot Kanikenäset med planerad bebyggelse i bakgrunden.)
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4.2.3 Idéer för utveckling av befintliga fastigheter
Kanoten 5

Byggnaden kompletteras med 
en ny front mot strandprome-
naden och blir därmed en del 
av den tydliga kvartersstruktu-
ren. Det glasade partiet mellan 
den befi ntliga byggnaden och 
den tillkommande ger en ljus 
och öppen karaktär. Byggna-
dens huvudentré vänder sig 
mot Lagergrensgatan i sydost 
och får en god koppling till 
torget och områdets centrala 
delar.

Byggnaden som idag inrymmer 
vårdverksamhet kompletteras 
med en byggnad i nordväst. Däri-
genom blir den befi ntliga Lager-
grens gata tydligare defi nierad.

Barkassen 2

Barkassen 2 med planerat punkthus på andra 
sidan vattnet

Kanoten 5 vävs in i kvartersstrukturen
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Kontorsbyggnaden Kanoten 1 förlängs och en 
ny byggnadskropp läggs till mot det centrala 
parkstråket. Mellan den befi ntliga och den nya 
byggnaden byggs en ljusgård. Entréer kan 
riktas mot parkstråket. Kvarteret blir en kil som 
delar strandpromenaden och områdets inre 
huvudstråk. 

Alternativ utformning av detta kvarter, samt 
möjligheter till utbyggnad etappvis redovisas 
på sidan 31.

Kanoten 1

Vy över Kanoten från sydost

Längs den inre gatan föreslås en ny 
byggnad för att förtydliga kvartersstruk-
turen. Den befi ntliga låga byggnaden i 
sydost byggs på och får samma höjd-
skala som omgivande bebyggelse. På så 
sätt skapas en front mot kanalen och blir 
en tydlig början på kvartersstadsstruktu-
ren. Entréer riktas huvudsakligen in mot 
Parkstråket. Bottenvåningen utformas 
med möjlighet till butiksetablering.

Kanoten 6

Kanoten 6 och föreslagen kanal
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Byggnaden, som blir en del av det centrala torgrummet, kompletteras med en 
visuellt öppen tillbyggnad. Denna utformas så att ljusförhållandena i den befi ntliga 
byggnaden tillgodoses. Bottenvångingen förbereds för etablering av butiker eller 
restauranger.

Längs Packhusgatan föreslås ett stort 
kontorshus som hämtar sin skala från 
de intilliggande byggnaderna. För att 
släppa in ljus i byggnaden och för att 
inte skugga bakomliggande park- och 
torgstråk föreslås en indelning i fl era 
volymer. För att minimera bullerstör-
ningar från den trafi kerade gatan 
placeras husen lämpligen med gavlarna 
orienterade mot denna. Mellan byggna-
derna skapas halvöppna gårdar, skyd-
dade mot buller och avgaser av höga 
glaspartier. Byggnadens entréer vänder 
sig in mot parkstråket.

Kontorshus mot Packhusgatan Kanoten 10

Kanoten 10 från öster
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Alternativ utbyggnad av Kanoten1, Kanoten 2 och Kanoten 4

För några kvarter och byggnader har vi prövat alternativ till tidigare redovisade 
utbyggnadsförslag och kvartersindelning. Detta för att undersöka möjligheterna till 
etappvis utbyggnad, samt att pröva om fl er av de befi ntliga byggnaderna och verk-
samheter kan bibehållas helt eller delvis.  Med de alternativa förslagen byggs färre 
bostäder i vattennära lägen. Av stor vikt är dock att man på sikt kan bygga upp ett 
robust gatunät och kvarter med funktionella mått, som tillåter en successiv utbygg-
nad under en längre period. 

Kanoten 1. Denna fastighetägare har idag en hyresgäst som är i omedelbart behov 
av större lokaler, och som har lämnat in en ansökan om bygglov för en utbyggnad av 
befi ntligt kontorshus mot nordväst. Ovan visas hur en byggnad lagd i vinkel till befi ntligt 
hus skulle kunna inordnas i föreslagen kvartersstruktur. För att genomföra detta mins-
kas bostadskvarteret i motsvarande omfattning samt tänkt gata mellan bostadshus och 
Kanoten 1 utgår. Det alternativa förslaget ger möjlighet till markparkering i anslutning 
till entrén mot park/torgstråket. 
Till de negativa konsekvenserna hör att antalet bostäder i attraktiva, vattennära lägen 
reduceras och i stället ersätts av kontor. Med den alternativa utformningen förloras 
också kvarterets tydlighet mot parkstråket och heleheten blir mindre stadsmässig.

Kanoten 2. Denna tvåvåningsbyggnad har nyligen renoverats. Ovan visas hur 
befi ntligt kontorshus skulle kunna införlivas i ett bostads- och/eller kontorskvarter av 
samma höjd som omgivande kvarter. Denna lösning kräver dock att föreslagen gata 
sydost om Kanoten 2 förskjuts och att det intilliggande kvarteret minskas i motsva-
rande omfattning. I båda förslagen rivs den låga fl ygelbyggnaden i sydväst.

Kanoten 1. Huvudförslag Alternativ utformning

Kanoten 4. Detta är en stor, låg byggnad, innehållande kontor och lager, som med svå-
righet låter sig inordnas i föreslagen kvartersstruktur. Framförallt gäller det lagerdelen, 
som tar en stor del av Kanotens centrala ytor i anspråk. Byggnadens läge är också i 
konfl ikt med gångbron till Herrhagen och axeln mot torget i dess förlängning. 
Det fi nns dock möjlighet att förändring kan ske etappvis under en lägre period. Slutbil-
den med kvartersstruktur i 4-5 våningsskala mot Inre Hamn, samt en sammanknytning 
av gatunätet kvarstår, men förändring tillåts ske i takt med verksamheternas behov och 
förutsättningar.

Kanoten 2. Huvudförslag Alternativ utformning

Alternativ utformning

Kanoten 4. Med hela byggnaden kvar.   Med kontorsdelen av byggnaden kvar.
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4.3 Tullholmsviken - stranden

Förslag

Strandlinjen längs Tullholmsviken får en mer uppbruten bebyggelse än områdets inre 
kvartersstruktur. Det vattennära läget ger stora möjligheter till en attraktiv boende-
miljö med Vänern under balkongen och närhet till egen båtplats. 

Karaktären av strand bevaras och byggnaderna placeras på pålar, utkragande över 
vattnet och den vassbeklädda strandlinjen. Byggnaderna orienteras med gavlarna 
mot Packhusgatan. Detta ger dels bättre förutsättningar att lösa av bullerproblema-
tiken från trafi ken och dels en större visuell öppenhet mot vattnet. Föreslagen bygg-
nadshöjd är 4 våningar med en eventuell förhöjd del mot Packhusgatan.     

För området i nordväst fi nns en detaljplan (Detaljplan för utökning av Tullholmssågen 
mm) med byggrätt för ett kontorshus i fyra våningar. Denna avslutar på ett naturlig 
sätt området mot befi ntlig bebyggelse. I sydost föreslås en stor och långsträckt bygg-
nad som ramar in området och blir en välgörande gräns mot Hammaröleden. Denna 
byggnad beskrivs vidare under 4.4.1; Bebyggelse på Kanikenäsholmen.

Möjlighet att röra sig längs vattnet vid Tullholmsviken
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4.3.1 Lokalgata och gångstråk

Strandlinjen, som vänder sig mot Tullholmsviken i sydväst, görs tillgänglig för allmän-
heten genom bryggor och strandpromenader som löper framför, mellan och under 
husen. Centralt placerat i raden av byggnader, med närhet till kvartersstadens torg, 
föreslås en anläggning med publik funktion, exempelvis ett bad eller ett café. 

Trafi ken leds in från Packhusgatan till en parallell lokalgata. 
Första bostadsplanet höjs upp ca 2 m över marken, vilket skapar utrymme för 
parkering i husens bottenvåningar. Detta är fördelaktigt dels med tanke på Vänerns 
variation i vattennivå och dels eftersom de boende slipper insyn från förbipasserande 
på bryggorna.

Offentligt gångstråk
Bef. byggnad Packhusgatan Lokalgata Parkering under hus

Centrala Tullholmsviken från öster
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4.3.2 Alternativ med ytterligare utbyggnad

Förslag

Bostadshusen som föreslås längs Tullhomsvikens strandlinje kan eventuellt komplet-
teras med ytterligare en rad byggnader. Dessa kragar ut över vattnet och placeras 
delvis på ett, i vattnet anlagt betongfundament. Detta fungerar samtidigt som tillfarts-
gata och parkeringsplats.  Byggnadshöjden blir något lägre än den inre raden hus (3-4 
våningar). Byggnadernas orientering med gavlarna mot nordost gör att utblickarna från 
Packhusgatan bevaras. 

Vattennära bostadshus i Amsterdam

Packhusgatan Lokalgata Lokalgata
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4.4 Kanikenäsholmen

Förslag

Här redovisas ett förslag med stora, långsträckta byggnader utmed Hammaröleden 
samt en nyanlagd kanal mellan Kanikenäsholmen och Kanoten. Byggnaderna möter 
föreslagen bebyggelse på den sydöstra sidan av Hammaröleden (se Detaljplan för 
Kanikenäsholmen, 2005) och förtydligar med sin skala och karaktär platsens topografi .
Kanalen bidrar till att visa platsens historiska ursprung då Kanikenäsholmen var helt 
omgiven av vatten. Kanalen blir kvartersstadens vallgrav och de stora byggnaderna 
blir en spännande och inbjudande stadsport.

Hammaröleden påverkar starkt Kanikenäsholmen, dels som infart och entré till området, 
dels som en avskiljande barriär. Intentionen med här föreslagen bebyggelse är att trots 
trafi kledens avskiljande karaktär binda ihop holmen. I detta ingår att visuellt förstärka 
och förtydliga möjligheter till rörelse tvärs trafi kleden till småbåtshamnen och den 
planerade bebyggelsen på holmens sydöstra del. Kanotens centrala axel med torg och 
parkstråk, som har en riktning ut mot Kanikenäsholmen, fortsätter under Hammaröleden 
och bidrar till att knyta ihop stadsdelarna. 

Avfarten från Hammaröleden in mot Kanoten byggs om för att fungera bättre. Genom 
att fl ytta den något norrut ges Packhusgatan en rakare sträckning, vilket bidrar till att ge 
denna gata en mer stadsmässig karaktär. 
 
Kanotklubben ges möjlighet att ligga kvar med sin verksamhet i anslutning till ny bygg-
nad. Alternativa lägen på annat håll kan naturligtvis också undersökas.

Hammaröleden och Kanikenäsholmen från 
söder. Barriär och entré till staden.

Vy över Kanoten från sydost

Kan
al

Tr
afi 

kle
d

Kanikenäs-
holmen

kontakt innestad - Kanikenäset
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4.4.1 Bebyggelsen på Kanikenäsholmen

Utmed Hammaröleden föreslås stora byggnader som skapar en spännande entré 
till centrala Karlstad. Dessa möter på ett naturligt sätt den bebyggelse som plane-
ras på motsatt sida av Hammaröleden, utan att konkurrera med höghuset, längst ut 
på udden. Byggnaderna får en långsträckt form och skapar en skyddande ”skärm” 
som ramar in Kanoten visuellt och akustiskt. Genom att bryta upp byggnaderna med 
glasade, gröna gårdar skapas rytm och spännande utblickar. Med solfångare och sol-
celler på tak eller fasader begränsas driftskostnader, samt ges signaler om Karlstads 
inriktning mot ett hållbart stadsbyggande. 

Byggnaderna föreslås innehålla i huvudsak kontor och andra verksamheter. I de övre 
våningarna skapas lokaler med attraktiva utsiktslägen som kan rymma publika mål-
punkter som t ex restaurang och café. I bottenvåningar och i suterrängplan byggs par-
kering. Då en stor del av områdets markparkering försvinner behöver denna ersättas 
på strategiska platser. Detta förslag rymmer 450-500 p-platser i de nya byggnadernas 
nedre plan. 

Avståndet mellan Hammaröleden och bostadsbebyggelse bör pga risker med trafi k 
och transporter överstiga 40 m. Detta innebär att bostäder ej kan uppföras närmast 
leden. Det fi nns dock möjlighet att bygga attraktiva lägenheter i vattennära läge in mot 
Kanoten och den där planerade kanalen. 

Bebyggelse vid kanal, Ørestaden. 
Arkitekt: 3xNielsen

Långsträckt kontorsbyggnad utmed sydöstra 
Tullholmsviksstranden

Kanaltorget med föreslaget parkerings och kontorshus. 
Vy från nordost

Skiss på ny byggnad mot ”Kanaltorget.”
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4.4.2 Kanalen

Den föreslagna kanalen fyller fl era funktioner; den blir en gräns som markerar 
kvartersstadens början och den skapar möjlighet att med båt smidigt ta sig från Inre 
Hamn ut i Tullholmsviken. Vidare ökar den vattenkontakten inom området och det 
stadsrum som bildas runt kanalen höjer statusen på Kanotens södra delar. Kano-
tens centrumstråk får en naturlig avslutning vid kanalen och det mindre torg som 
föreslås anläggas där. Med sitt södervända läge kan detta bli en attraktiv plats med 
vattenkontakt och goda förutsättningar för etablering av verksamheter. Genom att 
”kanaltorget” förlänger centrum mot söder får planerad bebyggelse på sydöstra Ka-
nikenäsholmen (se dp) en närmare koppling till övriga staden. Runt kanalen föreslås 
en nedtrappad kajkant med sittmöjligheter och möjlighet att tillfälligt lägga till med 
småbåtar. I sydväst, där kanalen mynnar i Tullholmsviken föreslås kanalens kanter 
gestaltas som stränder, med fl acka gräs-, sand- eller vassklädda sluttningar ned mot 
vattnet.

Kanal i Örestaden, 
Köpenhamn

Kajkant, Bo01, Malmö

Kanalen kopplar samman Inre Hamn med Tullholmsviken. 
Vy från söder

Kanalen och Kanaltorget från väster
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4.5 Gator och trafi k
4.5.1 Gatusektioner

Förslag

A

B

C
Sektion A. Gatubredd 15 meter

Utformningen av gator har stor betydelse för områdets 
karaktär. Genom bredd på t ex körfält och trottoarer 
ges signaler till bilister, cyklister och gående om trygga 
zoner, om hastigheter, gatans dignitet och om dess 
orientering i staden. Av betydelse för gatans karaktär 
är även de omgivande fasadernas höjd och utform-
ning, trädplanteringar och belysning. Att utforma ett 
robust gatunät för Kanoten har varit en huvuduppgift. 
Med gator i strategiska lägen skapas en stomme uti-
från vilken kvartersstaden kan byggas. 

Förslaget för utbyggnad av Kanoten redovisa huvud-
sakligen tre typer av gator med olika funktion, karaktär 
och betydelse.

Sektion A visar en mindre lokalgata med ett ungerfär-
ligt breddmått på 15 meter. Detta möjliggör dubbelrik-
tade körfält, trottoarer utmed husfasaderna, gatuparke-
ring som kan kombineras med planteringar, samt även 
en vändplats på en återvändsgata.  De mindre gatorna 
i området, exv gatorna mellan bostadskvarteren utmed 
Kanikenäsbanken föreslås få denna utformning.

Sektion B redovisar en huvudgata. Denna har ett 
breddmått på ca 19 meter. Detta möjliggör något 
bredare körfält samt utöver i Sektion A redovisade 
funktioner även en cykelbana. Exempel på denna gata 
i Kanoten är Lagergrensgatan.

Sektion C visar en större huvudgata, i detta fall Pack-
husgatan. Med dubbelriktade körfält, trottoar, cykel-
bana och en grön mittzon blir gatans totala bredd ca 
22 meter. (se Trafi ken i Inre hamn i Karlstad. Rapport 
2004:16, Trivector Traffi c AB) 

Parallellt med Packhusgatan byggs en lokalgata 
för kommunikation till och från bebyggelsen utmed 
Tullholmsviken. Mellan dessa gator föreslås miljöska-
pande och bullerdämpande vegetation.

Sektion B. Gatubredd 19 meter

Sektion C. Packhusgatan. Gatubredd ca 22 meter Lokalgata för bebyggelsen utmed Tullholmsviken
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4.5.2 Cykel- och gångvägar 

Tänkbara gator för kollektivtrafi k med buss

För Kanotens utveckling i riktning från förort till stad, är ett förändrat trafi kmönster av 
betydelse. Även ur ett miljöperspektiv är det av vikt att biltrafi ken minskar. För att Ka-
noten ska få förutsättningar att fungera som en levande stadsdel krävs att kontakten 
med omkringliggande stadsdelar blir välfungerande och att det blir ett fl öde av män-
niskor genom Kanoten. Befi ntliga gång- och cykelstråk rustas upp och kompletteras 
med nya. En  gång- och cykelbro över Inre Hamn binder samman Kanoten med Herr-
hagen. De huvudsakliga cykelstråken genom området föreslås ligga utmed vattnet. 

Huvudsakliga cykelståk

Med tillkommande bostäder och ett utökat antal arbetsplatser ökar behovet av fung-
erande kollektivtrafi k. Det är svårt att i dagsläget förutse hur stort behovet kan förvän-
tas bli och vilka linjedragningar som kan anses lämpligast. Vi ser det dock som viktigt 
att det tillkommande torget blir lätt att nå med busstrafi k. Packhusgatan blir även 
fortsättningsvis den naturliga infartsgatan för busstrafi k söderifrån. Flera av stadsga-
torna inom området dimensioneras så att trafi kering med stadsbussar blir möjlig.

4.5.3 Möjliga bussvägar

Gångstråk utmed vattnet
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4.6 Exploatering
Tillkommande bostäder: 
   antal bostäder   parkeringsbehov
Utmed Kanikenäsbanken  ca 160 lägenheter, bostadsrätt ca 150 platser
Utmed Tullholmsviken ca 130 lägenheter, bostadrätt ca 120 platser
Kvarteren kring torget ca 100 lägenheter, hyresrätt ca 70 platser

Tillkommande verksamhetskolaler:
   m2 verksamhetsyta (BTA)  parkeringsbehov
Utmed Hammaröleden ca 15-20 000 m2   200-300 platser  

Kvartersstaden  ca 30-50 000 m2   450-750 platser
  
Idag fi nns ca 1 500 parkeringsplatser inom området. Med tillskott av bostäder och 
lokaler för verksamheter uppskattas det framtida behovet av parkeringsplatser till totalt 
drygt 2000.

4.7 Parkering
Den ökade exploateringen av Kanoten innebär att stora parkeringsytor bebyggs 
samtidigt som behovet av parkeringsplatser ökar . Detta problem löses med mer yt-
effektiva parkeringslösningar, parkeringshus och garage.
De bostadshus som uppförs inom Kanoten utformas med garage under gårdar och 
byggnader. Gårdarna och de första bostadsplanen blir upphöjda ett halvt plan över 
gatunivån. På så sätt löser man samtidigt problematiken med översvämningsrisken 
inom Kanoten. Gatornas föreslagna utformning ger möjlighet till besökspakeringar 
längs de fl esta gatorna. 
Parkeringsgarage anläggs även under tillkommande kontorshus och eventuellt även 
under torget. Barkassen 11 som idag är bebyggt med ett parkeringshus i fyra plan, 
utvidgas mot söder. I Kanotens södra del, mellan Hammaröleden och kanalen, före-
slås två stora kontorshus med parkeringshus i fl era plan. 
Antal parkeringsplatser inkl befi ntliga och tillkommande beräknas till drygt 2000.

Parkering i 1 plan under gårdar och byggnader. Ca 600 platser

Föreslagna parkeringshus i fl era plan ovan mark. Ca 800 platser

Befi ntligt parkeringshus (4 plan). Ca 300 platser

Utöver dessa tillkommer ca 400 platser längs gata.
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4.8  Skuggstudier

Vårdagjämning 20/4 15.00Vårdagjämning 20/4 12.00 Vårdagjämning 20/4 18.00

Under arbetets gång har kontinuerliga skuggstudier gjorts. 
Detta för att säkerställa goda ljusförhållanden på bostads-
gårdar, gator, parker och torg. På så sätt har vi exempel-
vis haft möjlighet att kontrollera idéen med det långsträck-
ta torget som en ljus och solig plats. Solstudierna har varit 
ett viktigt instrument i arbetet att hitta lämplig höjdskala för 
byggnaderna och lämpliga gatusektioner. 

Studierna har utförts i programmet SketchUp, som tillåter 
inställning av exakta datum och klockslag samt longitud-
latitud.  


