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KARLSTADS KOMMUN
Arbetet med Karlstads stadsmiljö är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen,
teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
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INLEDNING
Bebyggelsen, mellanrummen, människorna och deras
aktiviteter har tillsammans skapat det Karlstad vi har idag.
Karlstad har ett fantastiskt läge vid Klarälven och Vänerns
norra strand. Älven har format det deltalandskap som staden
vuxit fram i. Med älvens förgreningar, med Pråmkanalen,
tjärnarna, vikarna och stränderna mot Vänern, kännetecknas
Karlstad av vattenkontakt i många olika former. Vattnet
har en stor attraktionskraft och är en av stadens viktigaste
styrkor och möjligheter.
För att möta framtiden och för att skapa en trevlig stad för
alla, behövs en ständig förbättring av stadsmiljön. Människan och det mänskliga perspektivet ska alltid vara i fokus
och vara vår utgångspunkt vid förändringar. Vi ska skapa
miljöer som värnar om stadens historia, skapar puls och
inspirerar till aktiviteter. Genuina material, bättre belysning
och trivsamma möbler av olika slag ska försköna staden och
skapa en stad där alla vill vara.

Grönskan är också en viktig del av Karlstads attraktivitet.
Parkerna, gatuträden och blommorna skapar en identitet av
Karlstad som en grön stad. På många ställen möter vegetationen vattnet och få städer har så många kilometer strand
med tillgängliga gröna stråk som Karlstad. Under de senaste
åren har grönskan förstärkts och blivit ett mycket uppskattat
inslag i Karlstads stadsmiljö.
Målsättningen är att Karlstad ska vara en attraktiv stad med
naturliga möten mellan människorna, staden, vattnet och
grönskan. Utifrån denna målsättning har visionen om Karlstads stadsmiljö formulerats:
”Karlstad – den attraktiva, trygga staden
som präglas av många möten med vatten.”
För att stärka Karlstads attraktivitet har byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och kulturnämnden tillsammans med
sina respektive förvaltningar tagit fram detta program för
stadsmiljön i Karlstad. Arbetet inleddes med en analys av
Karlstads centrala delar ( bilaga 2). Med hjälp av analysen
identifierades ett antal stråk och platser där möjligheter att
förstärka och utveckla stadsmiljön finns. I programmet har
sedan riktlinjer och strategier för det fortsatta stadsmiljöarbetet formulerats för att sedan sammanfattas ( bilaga 3).
Stadsmiljöarbetet innebär ett samarbete mellan stadsplaneringsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen. Respektive förvaltningschef
finns med i en ledningsgrupp och respektive nämnds arbetsutskott samlas regelbundet för gemensam diskussion och
beslut om stadsmiljöfrågor.
Programmet för Karlstads stadsmiljö koncentrerar sig i första
hand på investeringar i miljöer för gående och cyklister med
målsättningen att förbättra, förstärka och göra Karlstads
centrala delar ännu mera attraktiva. Arbetet handlar om att
ta tillvara det unika med Karlstad och lyfta fram stadens
identitet. Skötsel och underhåll berörs endast marginellt i
programmet. Trygghet, folkhälsa och tillgänglighet för alla
skall genomsyra programmet som leder fram till ett antal
olika fördjupade program och projekt som berör olika delar
av stadsmiljön. Stadsmiljöprogrammet ska ligga till grund
för det fortsatta arbetet med stadsmiljön och fastställa kommunens ambitioner, synsätt och målsättningar med utemiljön i stadens centrum.

Ambitionen är att skapa en stad där alla vill vara.

INLEDNING
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AVGRÄNSNING OCH MÅL

Stadsmiljöarbetet koncentreras i första hand inom Tingvallastaden och dess närmaste omgivningar.

Avgränsning
I arbetet med Karlstads stadsmiljö sätts fokus på stadsrummet och dess möblering. Medvetet lämnas fasader och
fasadutformningar, men självklart finns mötet mellan byggnaderna och det offentliga rummet med i arbetet. I relation
till omgivningarna ses staden som ett rum som ska planeras,
möbleras och ljussättas. Planeringen sker med målsättningen
att minska underhållskostnaderna och förenkla driften, men
det dagliga drift- och underhållsarbetet lämnas utanför stads-
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miljöarbetet (bilaga 1). Människan sätts i första hand och det
mänskliga perspektivet genomsyrar allt arbete med Karlstads
stadsmiljö. Vår miljö är den enda vi har och därför måste all
omvandling av staden göras med utgångspunkt i en kvalitet
som minimerar miljöbelastningen så mycket som möjligt i
ambitionen att skapa en hållbar och attraktiv helhet.

INLEDNING
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Stadsmiljöarbetet koncentreras i första hand på Karlstads
centrala delar med Tingvallastaden i fokus. Mötet med
Vänern inom stadsdelarna Viken, Inre hamn, Tyggårdsviken
m.fl. är andra prioriterade områden. Därmed inte sagt att övriga delar av kommunen lämnas därhän, utan stadsmiljöfrågorna berör även stadsdelar så väl som kransorternas centrum
vid utformning av broar, val av belysning, planteringar, val
av möbler etc.
Vissa frågor som tex drift och underhåll är nära knutna till
arbetet med stadsmiljön, men handhas av andra aktörer.
Dessa frågor tas upp i sitt eget sammanhang, men några
aspekter har ändå redovisats i bilaga 1. Där redovisas även de
horisontella perspektivens anspråk på stadsmiljön.
Det fortsatta arbetet med olika riktlinjer för stadsmiljön
tar avstamp i det som redan finns idag. Flertalet dokument
som på olika sätt berör stadsmiljöfrågorna finns redovisade i
bilaga 4 och kommer att fungerar som underlag och ramar
för det fortsatta arbetet med Karlstads stadsmiljö.

Strategi
• Genom utarbetande av program för stadens ljus,
möbler, markbeläggning och skyltar skall stadskärnans
uttryck förstärkas.
• För att nå målen krävs att flera aktörer (kommunens
olika förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare,
föreningar, stadens invånare m.fl.) har en gemensam
strävan att nå kvalitet genom långsiktigt hållbara och
estetiskt tilltalande lösningar i aktiva processer.
• Nya samarbets- och finansieringsformer externt och
internt skall skapas.
• Vid planering, projektering och ombyggnad av stadsmiljön skall de horisontella perspektiven (se bilaga 1)
beaktas i arbetsprocessen.

Övergripande mål
• Upplevelsen av Karlstad ska kännetecknas av glädje,
puls, aktivitet, attraktivitet och trygghet.
• Genom stadsmiljöarbetet ska Karlstads identitet och
attraktivitet stärkas.
• Allt arbete med stadsmiljön ska ske med utgångspunkt från människan och människans upplevelser.
• Stadsmiljön ska ges ett genomtänkt, samordnat, arkitektoniskt och stadsmässigt uttryck.
• Under dygnets alla timmar ska Karlstad vara välkomnande, tryggt och trivsamt för alla som vistas där
oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet.
• Vattenlägena och vattenkontakt ska tas tillvara och
accentueras.
• Platser och stråk ska tas till vara och utvecklas till en
dynamisk stadsmiljö under alla årstider.
• Tillgängligheten ska förbättras och barriärer överbryggas.
• En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig stadsmiljö med minimal miljöbelastning och hög kvalitet
skall skapas. God kvalité ska gå före kvantitet.

Allt arbete med stadsmiljön ska ske med utgångspunkt från människan och
människans upplevelser.

INLEDNING
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IDENTITET
Stadens identitet präglas i hög grad av vårt kulturhistoriska
arv. Förståelsen för vår historia hjälper oss att möta framtiden
och skapar underlag för fortsatt utveckling och förnyelse.
Det historiska kontra det moderna
En stad lever och är i ständig utveckling. Den moderniseras
och förändras. I denna förändringsprocess är det viktigt att
alltid hitta ett förhållningssätt så att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade. Vi måste förvalta det som redan finns
och ta tillvara de miljöer som skapar en kontrast till det nya
och moderna. Klarar man ut denna balansgång finns goda
förutsättningar till en dynamisk och levande stadsmiljö.
Strategin för att bevara de kulturhistoriska värdena i
stadsmiljön består av tre delar där den första handlar om att
förvalta, det vill säga framhäva och bevara Karlstads historiska kvalitéer i både stort och smått. Den andra delen är
att förbättra det vi redan har genom att öka kvalitén på de
befintliga gaturummen och se till att ursprungliga idéer inte
förvanskas. Den tredje delen i strategin handlar om att förnya
staden och möta de behov som finns idag och i framtiden och
därigenom bereda plats för det moderna Karlstad.

Förhållningssättet till vårt kulturhistoriska arv handlar inte
bara om gatubeläggningar, material eller detaljer utan också
om historiska riktningar, utblickar och ursprungliga tankar
kring vårt gemensamma gaturum. Denna tredelade strategi
utgår ifrån den stad som växt fram efter den stora branden
1865 och som i sin struktur är vårt moderna Karlstad.
Vår historia behövs för att skapa identitet och för att ge en
bakgrund till det moderna och det moderna behövs för att vi
ska förstå vår historia. Det är i mötet mellan det nya och det
gamla som en dynamisk stadsmiljö skapas och en stolthet för
stadens identitet växer fram.
I det fortsatta arbetet ska förslag till rutiner för kulturhistoriska aspekter i stadsmiljön tas fram. Inför varje nytt
projekt kommer de kulturhistoriska värden som finns i vår
stadsmiljö att analyseras. Kulturhistoriska detaljer såväl som
övergripande historiska stråk, miljöer och riktningar som
är viktiga för staden ska identifieras. Vi måste också inse att
kulturhistoria är något som förnyas för varje dag vilket innebär att även de senaste decennierna räknas till vårt kulturarv.

Arvet vi idag förvaltar har sitt ursprung från den stad som växte fram efter den stora
branden 1865, en rutnätstad med breda gator, stora kvarter och en tydlig öst-västlig
riktning. Järnvägen, Drottninggatan, Stora Torget med omgivade esplanader på Tingvallagatan och Kungsgatan, samt många viktiga byggnader som vänder sina framsidor
mot öst eller väst understryker detta.
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UTVECKLING
En stad kan alltid utvecklas och förbättras. Karlstad har
stora utvecklingsmöjligheter och få städer har ett så fantastiskt läge med närhet till vatten och grönska som Karlstad.
Genom att undersöka den stad vi har idag och göra analyser
kring stadsmiljön har riktlinjer och strategier tagits fram för
fortsatt utveckling av Karlstads stadsmiljö.

RIktlinjer

• Skapa attraktiva mötesplatser, gärna med vattenkontakt i Karlstads centrala delar.

• Utveckla otrygga baksidor och passager till tryggare
platser.

• Utveckla fler attraktiva stråk för fotgängare och cyklisAnalysen som inledde arbetet med Karlstads stadsmiljö (se
bil 2) visar på viktiga stråk, platser, landmärken, barriärer
och passager. Med utgångspunkt från analyserna kan man
peka på de platser i stadsmiljön som är värdefulla och som
bör bevaras och/eller behöver utvecklas för att höja attraktiviteten.

ter i Karlstad.

• Värna om stadens landmärken och se positivt på skapandet av nya i varierande utformning.

Strategi

• Älvstråket från Klaraborg till Östra bron respektive

På kartan nedan redovisas platser och stråk med potential.
Projekt som Mitt i City, Resecentrum, Sandgrundsudden
samt de stora stadsutvecklingsprojekten kring Inre hamnen
kommer att påverka rörelserna i centrum och därmed stadsmiljön. En kontinuerlig förändring och behov av ombyggnader är nödvändig för att anpassa stadsmiljön till rådande
förhållanden. Med utgångspunkt från dagens förhållanden
har riktlinjer och strategier noterats, men inför varje projekt
är det nödvändigt att uppdatera analysen och se hur förändringarna påverkat stadskärnan i sin helhet.

Vänern är ett av Karlstads mest attraktiva stråk som
har en stor utvecklingspotential. Genom punktvisa
insatser kan många attraktiva platser sammanfogas till
ett attraktivt stråk.

• Stråket från Värmlands Museum till Mariebergsskogen har på sikt förutsättningar att bli ett attraktivt
sammanhållet stråk genom centrum, under järnvägen,
genom Stadsträdgården och längs Mariebergsviken.

• Vid utveckling av stråk och platser i stadsmiljön skall
de horisontella perspektiven särskilt beaktas.

• Identifiera platser för nya landmärken.

Utvecklingsmöjligheter
-analysresultat

GC-stråk med potential
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Plats med potential
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PROGRAM FÖR KARLSTADS STADSMILJÖ
KARLSTADS STADSRUM
Upplevelsen av Karlstad ska kännetecknas av glädje, puls,
aktivitet, attraktivitet och trygghet. Målet är att alla ska
trivas, samtidigt som Karlstad ska upplevas som en stad i
gott skick. För att skapa liv i staden och få människorna att
trivas behövs platser och stråk av många olika slag. I dessa
behövs belysning, möbler, konst och grönska för att skapa en
attraktiv helhet och en känsla av trivsel och sammanhang.

Programmet för Karlstads stadsmiljö syftar till att klara ut
vilka förväntningar och krav som vi kan ställa på stadens
olika rum och deras inredning för att vi ska kunna bevara,
förändra och nyskapa en attraktiv och glad stad och därigenom värna om Karlstads stadsliv.
Det är byggnaderna och deras relation till varandra och till
omgivningen som skapar staden, dess karaktär och identitet.
Tillsammans äger människorna staden och fyller den med
verksamheter och aktiviteter av många olika slag. Byggnadernas fasader skapar tillsammans stadsrummens väggar,
medan kvartersstrukturen ger form och dimension till
rummen och stråken.
Fasaderna är viktiga för vår uppfattning av staden och de
olika stadsrummen och de är en del av den historiska förankringen i vår stad som ständigt förändras. Vackra fasader kan
förstärkas av grönska, möbler och bra ljussättning, men även
skymmas eller förfulas av olika tillägg i stadsmiljön.
Upplevelsen av stadens olika rum är beroende av vilka
utblickar vi har och hur rummen är gestaltade. Vegetation,
ljussättning, skyltning och möbler är viktiga för vår uppfattning av staden. Samspelet mellan de olika stadsrummen,
stråken och deras gestaltning har stor betydelse för hur olika
gator och platser används. Tanken är att alla ska kunna använda staden och ta del av den offentliga miljö för att skapa
en levande stad.
I detta program för Karlstads stadsmiljö finns riktlinjer för
ljus, vegetation, möbler, skyltar, konstverk etc. Riktlinjerna
ska hjälpa till att förvalta, förbättra och förnya vår stad till en
hållbar attraktiv helhet.

Upplevelseaspekten och det mänskliga perspektivet är ledstjärnor för stadsmiljöarbetet.

PROGRAM
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Vattnet

Grönskan

I Karlstad är människors möten med vattnet självklart.
Staden är uppbyggd kring Klarälvens delta med många
älvgrenar, tjärnar och vikar. Vattnet berikar stadsmiljön, det
berör våra sinnen i form av syn-, hörsel-, lukt- och känselupplevelser. Vattnet ger årstidsvariation och är synnerligen
värdefullt i kombination med parker och annan grönska.
Stadsrummens och stråkens kontakt med vatten och vattensymboler som kan skapas i olika former såsom fontäner,
dammar, isbanor, snöskulpturer, ljussättning, färgval etc. har
stor betydelse för staden.

Stadens grönska är källor till livsglädje, möten, lek, upplevelser och rofylld begrundan. Träd, buskar, blommor och
gräsytor utgör tillsammans med vattnet den mjuka kontrasten till stadsmiljöns i övrigt hårda komponenter. Grönskan
lämnar utrymme för spontan lek och sinnliga upplevelser
men är också magnifika utomhusarenor för arrangemang och
utställningar.
Parkerna är stadslandskapets luftrenare. Träd, buskar och
gräs renar luften från avgasernas stoft och bildar det syre vi
andas. Enligt senare tids forskning kan en alléplantering
lokalt filtrera upp till 70 % av föroreningarna i luften och
stoftreningsförmågan för en vegetationsridå av blandad lövskog kan uppgå till 15 ton stoft per år och hektar. Regnvattnet kan fritt rinna ner i marken och renas genom naturliga
processer innan det når våra sjöar och vattendrag. Träd och
buskar skapar avgränsningar och ger rumsbildning. Våroch sommarblommor ger välbefinnande. Klätterväxter kan
levandegöra tråkiga fasader och även fungera som utmärkta
klotterskydd. Gräsytor i mindre och större parker ger välbehövlig variation till hårdgjorda ytor.

Riktlinjer

• Karlstads stadsmiljö ska präglas av många möten med
vatten i olika former.
• Nya möten med vatten av skilda slag ska tillskapas i
centrum med ökad närhet och tillgänglighet.
• Älvstränderna som gröna stråk i Karlstads centrum
skall ytterligare betonas.
• Vatten i form av plaskdammar, vattenspeglar och/eller
fontäner kan anordnas på fler platser i centrum.

Riktlinjer

• Växter av många olika slag skall bibehållas och accentueras i stadsmiljön för att ge årstidsvariation och
för fortsatt upplevelse av Karlstad som en blommande,
grön stad.

Fortsatt arbete

• Ett program för ökad tillgänglighet till stadens vatten
skall tas fram.

• Grönskan skall samverka i en struktur – en grön
helhetsmiljö där gröna stråk, planteringar och gatuträd
binder samman olika ytor.
• Träden ska pryda staden, skapa gränser mellan olika
stadsrum, hålla samman gaturummen och skapa ett
filter mellan människorna och bilarnas avgaser.
• Trädens kulturhistoriska och biologiska värden skall
tas till vara.

Vattnet berikar stadsmiljön, det berör våra sinnen i form av syn- hörsel-, lukt- och
känselupplevelser. Här ett exempel från miljön kring Karlstads universitet.

Karlstad växer och stadsförnyelse sker i vattennära lägen. Kring Inre hamn pågår flera
nya bygg- och stadsmiljöprojekt.
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Parkerna är inte bara en upplevelse i sig de fungerar även som stadslandskapets luftrenare. Stadsträdgården är en våra vackra parker, en oas som måste upplevas.
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Fortsatt arbete

• Vegetationsridåer skall värnas och utvecklas utmed
vältrafikerade gator i närheten av bostadsbebyggelse
och skolor.
• Program för Karlstads parker tas fram
• Lämpliga planteringskärl och trädskydd identifieras i
ett möbleringsprogram för Karlstads centrum.
• Belysning av träd skall behandlas i ett belysningsprogram.

Markbeläggningarna
När vi vistas i staden upplever vi stadsrummens markbeläggning mer eller mindre medvetet. Gators och platsers
utformning ger tillsammans med beläggningen signaler om
olika tidsepoker, men också om vilken hastighet man kan ta
sig fram med. Beläggningen har även stor betydelse för vår
uppfattning om omsorg och kvalité. Beläggningen på gator
och platser skapar en karaktär som ger oss information om
hur den kan användas, om framkomlighet och hållfasthet.
Där många människor såsom bilister, bussresenärer, cykeltrafikanter och gående passerar, lönar sig bara bra material.
Hög kvalitet med natursten i stället för betong är långsiktigt
hållbar, skapar trivsel och ger stämning i det offentliga rummet. Olika typer av beläggning, konsekvent genomförd, ger
signaler om hur ytan ska användas. Av stor vikt är också att
välja beläggning med hänsyn till olika funktionshinder och
att mötena mellan olika material på marken behandlas på ett
genomtänkt sätt i stadsmiljön.
I centrum ska motorfordonstrafik ske på fotgängarnas villkor.
Om möjligt ska gatan utformas symmetriskt med träd som
planteras i övergången mellan köryta och möblerings- eller
gångyta.
Riktlinjer

• Stadens beläggningar skall vara tydliga i materialval
och utformning.
• Vid nyanläggning och ombyggnationer i centrala Karlstad ska användandet av natursten prioriteras.
• Markbeläggning ska utformas med tanke på framkomlighet för funktionshindrade, kulturhistoriska aspekter
och skötselaspekter.
• Kulturhistoriska markbeläggningar ska tas till vara och
återanvändas.
• Antalet markbeläggningar inom samma gaturum ska
minimeras.
Residensparken med sina prunkande planteringar.

Fortsatt arbete

• Ett program för markbeläggningar på olika ytor skall
upprättas.
• Rutiner för återanvändning av natursten ska tas fram.

Urnor längs Museigatan förstärker upplevelsen under sommarmånaderna.

För många markbeläggningar inom samma gaturum kan ge ett rörigt intryck.

PROGRAM
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STADSRUMMENS UTRUSTNING
Ljuset

Möblerna

Ljuset har stor betydelse för hur vi upplever staden under
dygnets mörka timmar. Trafikljus, gatubelysning, parkbelysning, ljuspollare, fasadbelysning, skyltbelysning och
effektbelysning av olika slag skapar önskade eller oönskade
effekter i stadsmiljön. Upplevelsen av bra belysning har sitt
ursprung i mörkret och samspelet mellan ljus och mörker
har betydelse för trygghet och välbefinnande. Ljuset har inte
bara funktion som vägvisare utan är viktigt för att skapa effekter och för att betona en del av stadens viktiga byggnader,
konstverk etc. Belysningen ska medverka till att hålla ihop
och markera ut och ge staden en dynamisk karaktär.

Upplevelsen av stadsrummet präglas i hög grad av de möbler
och annan utrustning som finns. Möblerna är en betydelsefull
del av stadsmiljön. Vid val av soffor, papperskorgar, cykelställ, pollare etc. är det viktigt att tänka på form, funktion,
kvalitet, tillgänglighet, färgsättning och placering.

Med ljus skapas upplevelser av olika slag, medan armaturerna är bärare av ljuset som i sig mera fungerar som en ”möbel” i stadsrummet. För olika belysningsobjekt finns idag ett
flertal olika armaturer. Ljusets färg och funktion, utformning
på stolpar och armaturer har stor betydelse för upplevelsen av
stadsrummet. Fel ljus på fel plats skapar otrivsel och tryggheten minskar. Det är väsentligt att allt, såväl ljussättning
som val av armaturer, tillsammans med övrig möblering i
stadsrummet samverkar till en harmonisk helhet. För långsiktig hållbarhet är energisnål teknik en viktig faktor.

Förutom möblerade ytor behövs öppna platser i staden.
Möbler och andra installationer påverkar framkomlighet och
tillgänglighet och därför måste alltid en avvägning göras
mellan möblerade och öppna ytor.

Riktlinjer

• Ljuset och mörkret ska användas för att forma vackra,
begripliga och stimulerande stadsrum och ge olika
karaktär åt staden under olika årstider.

Samspelet mellan möblerna och den miljö de placeras i är
viktigt. Kulturhistoriska eller moderna miljöer ställer olika
krav på estetik och utformning. Valet av möbler är grundläggande för att hålla samman miljöer, bilda enhetliga stadsrum
och skapa sammanhängande stråk i staden.

Riktlinjer

• Stadens möbler ska vara vackra att se på, funktionella,
och lätta att underhålla. De får gärna ha flera funktioner exv. mur/bänk, pollare/eluttag/belysningsstolpe.
• Möblerna ska i sin utformning och sin mängd harmoniera med varandra och med stadsrummet i sin helhet.
Anpassning kan vara nödvändig för att framhäva
kulturhistoriska miljöer.
• Stadens möbler ska väljas med tanke på skötsel, hållbarhet, kvalitet och minimal miljöbelastning.

• Ljuset ska visa vägen, framhäva detaljer, förmedla
stämningar och skapa trygghet.

• Färgsättningen i centrala Karlstad ska vara enhetlig
och tydlig.

• Belysningen i staden ska inte vara störande eller bländande.

• Möbler lämpliga för funktionshindrade ska finnas i
stadsmiljön.

• Ny och mer energisnål teknik ska studeras, prövas och
användas.

• En avvägning mellan möblerade och öppna platser ska
alltid göras vid omdaning av staden.

• Hänsyn till kulturhistoriska värden skall tas.
Fortsatt arbete
Fortsatt arbete

• Ett möbleringsprogram tas fram för olika stadsrum.

• Identifiera och analysera tänkbara belysningsobjekt i
centrala Karlstad.
• Framtagande av belysningsprogram.

En bra avvägning mellan ljus och mörker skapar dynamik och upplevelser i stadsmiljön.

Möblernas kvalité och utformning är väldigt viktiga för upplevelsen av stadsrummet.
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Riktlinjer

Den offentliga konsten
I alla tider har människan skapat konstföremål, huggit in
symboler, texter och bilder i sten och i trä. Konsten har
alltid varit ett naturligt sätt att smycka staden och har en
viktig roll i stadsrummet. Den ger uttryck för sin samtid
och anknyter till såväl historia som till identitet. Konstverk
i stadsmiljön skapar liv och karaktär, de får oss att reagera
på olika sätt, stärker våra intryck och upplevelser och öppnar
våra ögon för hur det ser ut omkring oss. När vi vill skapa
nya rum i staden, när vi vill öka trivseln eller locka till
aktivitet av olika slag, är konstnärlig utsmyckning av stort
värde. Konsten är ett uttryck för vår egen tid och den har
aldrig haft så många uttrycksformer som idag. Konst kan
vara två- eller tredimensionell, en form, en färg eller en ljussättning. Konstnären kan exempelvis nyttja växtlighet och
topografi i sitt konstverk och ge uttryck för funktion, massa
och volym med ljus och skugga.
Beslut om vilka konstverk som ska köpas in och placeras ut i
staden tas av kultur- och fritidsnämnden, medan placeringen
av ett konstverk beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen
gemensamt med andra berörda förvaltningar. Vid val av
konstnär och konstverk skall jämställdhetsperspektivet beaktas och om ett konstverk skall flyttas eller monteras ner skall
konstnären, om det är möjligt, informeras.

• Vid placering av konst i offentlig miljö bör hänsyn tas
till den specifika platsen och konstverkets art.
• Konst i stadsmiljön skall ingå som en naturlig del i
stadens gestaltning och alltid finnas med i planeringen
vid upprustning och nybyggnation.
• Fler konstverk som gör stadens uterum mera
intressanta skall placeras ut.
• Konstverk ska så långt det är möjligt vara tillgängligt
för alla, så länge det inte påverkar tanken/syftet med
konstverket.
• Konstverk med möjligheter till lek bör med fördel
placeras på ställen i stadsrummet där barn kan ta del
av dem.
Fortsatt arbete

• Platser lämpliga för konstverk definieras i ett dokument och skall finnas med som underlag vid ombyggnader av gator, torg och parker i centrala Karlstad.
• Förslag till finansiering och samverkan av konst i
stadsmiljön utformas av kultur- och fritidsförvaltningen.
• Placering av konstverk i stadsmiljön beslutas gemensamt av berörda förvaltningar.

Siri Bjerkes verk ”Kongen och Prinsen” (ovan) tillsammans med Torsten Molanders
”Efta - som tänkaren” (nedan) är exempel på konstnärlig utsmyckning som mer eller
mindre fungerar som lekskulpturer för barn.

Konsten har aldrig haft så många uttrycksformer som idag. Här ses Jenny Holzers verk
”For Karlstad” tillsammans med Ivar Jonssons Fredsmonument.
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Uteserveringarna

Små byggnadsverk

Uteserveringar skapar liv och rörelse och ger intryck av en
tilldragande och levande stad. Karlstad är en av Sveriges
restaurangtätaste städer. Sommartid flyttar allt fler krögare
ut sina verksamheter på gatan och blir en del av stadsmiljön.
Denna utveckling är helt i linje med att göra Karlstad till en
glad och attraktiv stad, och därför har en policy för uteserveringar tagits fram. I denna förmedlas de riktlinjer som gäller
när gatumark tas i anspråk och hur en genomarbetad utformning höjer statusen inte bara på den enskilda uteserveringen
utan även på hela stadsmiljön. Följande viktiga riktlinjer har
formulerats i policyn: En uteservering ska vara luftig med
tak som i första hand ska utgöras av parasoller. Färgsättning,
möbler och avgränsning bör anpassas till omgivningen. Den
ska placeras i gatans möbleringszon, i restaurangens omedelbara närhet och avgränsas på sådant sätt att det klart framgår
vem som är näringsidkare.

Små byggnadsverk i staden kan vara telefonkiosker, väderskydd, toaletter, torgstånd och bryggor. Förutom dessa
finns bodar för cykeluthyrning, korv- och glassförsäljning.
Byggnader i gaturummen är ofta trevliga tillskott, men utplaceringen måste ske med stor omsorg för omgivningen och
antalet måste hållas nere för att skapa luftiga miljöer med
bra genomsikt och framkomlighet. För uppförande krävs
bygglov och tillstånd från polismyndigheten.

Riktlinjer

• Uteserveringarna ska utformas på sådant sätt att de inte
ska dominera gatan och stadsbilden.
• En uteservering ska vara tillgänglig för alla och gatans
beläggning bör utgöra serveringens golv. Eventuell
ramp ska vara permanent och placeras inom serveringens yta.
• Servering på allmän plats kräver tillstånd. Ansökan
sker hos polismyndigheten. För uteservering med tak
och/eller täta väggar krävs bygglov.
Fortsatt arbete

• Regelbunden kontakt med krögarna för att förmedla
policydokumentet och diskutera utomhusverksamheten.
• Redigera den formella uteserveringspolicyn till ett
mera ”publikvänligt” dokument.

Luftiga uteserveringar med staket i smide, parasoller och gatans beläggningar som golv
är att föredra i centrala Karlstad.

Väderskydd, reklamtavlor och toaletter

Karlstads kommun har en överenskommelse med privata
företag om utplacering och skötsel av reklam- och informationstavlor, väderskydd och toaletter i centrum.
Kiosker

De gamla taxikioskerna vid Stora Torget är specifika för
Karlstad och nyttjas idag för glass- och korvförsäljning. Även
i Stadsträdgården har en liknande kiosk placerats ut. Kioskerna ger ett trevligt inslag i stadsmiljön. Inga fristående
kiosker finns för övrigt i Tingvallastaden.
Telefonkiosker

Behovet av telefonkiosker blir allt mindre och antalet minskar successivt. Handikappanpassade telefonkiosker har placerats ut i centrum, men behovet och användningsfrekvensen
av dessa är osäker. Dock nyttjas de som reklampelare.
Turistinformation och cykeluthyrning

Turistinformation och uthyrning av Solacyklar är verksamheter som sommartid finns centralt vid Stora Torget i provisoriska bodar. Verksamheterna är ett arbetsmarknadsprojekt
som är viktig ur flera olika aspekter och som skapar många
betydelsefulla kontakter med karlstadbor och besökare.
Torghandel

Torghandeln är en viktig verksamhet som utgör ett dragplåster till stadens torg.

De åttkantiga kioskerna på Stora Torget fungerade ursprungligen som taxikurer.
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Riktlinjer

Tekniska installationer

• Små byggnader i stadsmiljön ska ha en för platsen
anpassad utformning och placering skall ske med stor
omsorg och känslighet.

Tekniska anläggningar i stadsmiljön är nödvändiga för att
staden och dess aktiviteter ska fungera. Eluttag, teleskåp,
luftning för fjärrvärme och transformatorstationer är exempel
på installationer på gator och torg som oftast inte upplevs
särskilt tilltalande och ofta inbjuder till otillåten affischering
och klotter. Utformning och placering av sådana installationer bör ske på ett så tilltalande sätt som möjligt. Säkerhetsaspekterna är också viktiga.

• Ytterligare små byggnadsverk bör undvikas på allmän
platsmark i Karlstads centrala delar.
• Väderskydd skall placeras så att busspassagerare tryggt
kan kliva av och på bussen utan att det skapas konflikt
med andra trafikanter.
• Mängden reklamskyltar i centrum ska avvägas så att
gångbanor blir framkomliga och att störande ljud från
”rullande reklam” ej uppstår.
• Antalet telefonkiosker i Tingvallastaden ska minskas.
• Uthyrningen av solacyklar bör anordnas tillsammans
med turistbyrån i anslutning till fasta lokaler i centrum
eller samordnas med annan kommunal verksamhet.

Tekniska installationer ska smälta in i stadsmiljön på ett
bra sätt. De behöver inte stå fritt i stadsrummet utan kan
placeras med stöd av byggnad, mur, offentlig möbel, eller
om det är möjligt placeras i byggnad. De kan ofta kombineras med andra möbler så som belysningspollare med eluttag.
Färgsättning eller grönska kan användas som kamouflage och
skydd.

• Torghandel skall kunna ske på anvisad plats i centrum.
Torgstånd anordnas av torghandlarna själva.
Riktlinjer
Fortsatt arbete

• Policy för små byggnadsverk ska tas fram.

• Tekniska installationer skall placeras så att de syns
minimalt, gärna med stöd av byggnader eller möbler,
alternativt kombineras med möbler i stadsrummet.

• En policy för reklam i staden ska tas fram.
Fortsatt arbete

• Riktlinjer för tekniska installationer tas fram och infogas i kommande möbleringsprogram.

Reklamfinansierade toaletter finns på flera platser i centrum.
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Tekniska installationer förfular stadsbilden om de inte placeras med omsorg.
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Skyltar och andra informationsbärare
Vi lever i ett samhälle där information och reklam ses som
självklar och nödvändig. Budskap i staden finns i en mängd
olika former. Det kan vara trafikskyltar, reklamskyltar,
reklampelare, flaggor, vepor m.m. Idag finns en tendens att
budskapen blir så många att vi inte längre lägger märke till
dem, och framför allt inte till de som är viktiga. I stadsmiljön är det därför nödvändigt att rensa bland synintryck och
fysiska skyltar och därmed prioritera informationsflödet och
låta trafik- och samhällsinformation gå före reklambudskap.
Vägmärken

Vägmärken och vägvisning regleras av trafiknämnden och
teknik- och fastighetsförvaltningen. Inom och i anslutning
till gågatorna skall trafik- och hänvisningsskyltar vara så få
som möjligt och utföras i understorlek. Vägmärken måste
placeras i enlighet med gällande bestämmelser.
Reklam, trottoarpratare och ”lös” affischering

Reklam på väderskydd, pelare, telefonkiosker, stortavlor och
i ljusvitriner regleras i avtal mellan kommunen och de olika
företagen. Bygglov krävs!

ring. Företagsgruppen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret har hand om
själva informationen, medan bygglov krävs för skyltarna.
Vägvisare till viktiga målpunkter placeras ut på strategiska
ställen i centrum.
Kulturhistorisk information

Nya skyltar i en egen Karlstadmodell med information om
Karlstads historia sätts upp successivt. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för utformning och uppsättning av
sådana skyltar i samarbete med de kulturhistoriska föreningarna, Värmlands Museum, teknik- och fastighetsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen.
Riktlinjer

• Information och lokalt anknuten reklam prioriteras
framför allmän reklam i stadsrummet.
• Reklam får inte konkurrera med stadens vackra byggnader, konstverk eller övrig utsmyckning.
• Reklamutbudet i centrum ska minskas.
• Antalet trottoarpratare i centrum skall begränsas.

Trottoarpratare är gatuställ som används av enskilda butiker för budskap av olika slag. De kan vara viktiga för den
enskilda butiken för att skapa uppmärksamhet, men de
kan även utgöra ett problem för framkomligheten, särskilt
för personer med funktionshinder. Enligt föreskrifterna får
endast en per butik finnas.
Affischering är endast tillåten på anvisad plats. All annan
affischering är förbjuden! För lös affischering finns idag två
stycken affischpelare i centrum. Behovet av flera kan ses
utifrån olika aspekter. Idag affischeras på teleskåp, belysningsstolpar, plank och en hel rad andra ställen där det går
att fästa papper.

• Ytterligare pelare för lokal affischering bör placeras ut
på några ställen i centrum.
Fortsatt arbete

• Broschyren ”Så skall alla trivas i Karlstads Centrum”
bearbetas utifrån stadsmiljöprogrammets riktlinjer och
får en modernare layout.
• Nya riktlinjer för budskap i olika former utarbetas i
form av ett program.

Flaggstänger, flaggspel, banderoller och vepor

Permanent placering av privata flaggstänger på allmän plats
tillåts ej. Plats för tillfälliga flaggstänger skall finnas i gågatornas möbleringszoner, på Stora Torget och längs centrums
infartsgator.
Flaggspel och banderoller skall vara tillverkade av tyg (ej
plast) och tillfoga gatumiljön positiva budskap. Reklam får
inte infogas i flaggspel eller på banderoller. Skötseln handhas
av Centrum Karlstad.
Vepor med information eller reklam som tillåts på byggnader kan tillåtas under kortare perioder, men är bygglovpliktiga och frågan hanteras av byggnadsnämnden.
Stadsinformation och vägvisning

Turistinformation skall placeras vid stadens infarter utifrån
estetiska, informativa och trafiksäkra aspekter.
I stadens centrala delar ska information placeras intill stråk
och offentliga byggnader och samordnas med övrig möble-

Reklam och budskap måste utformas så att de inte konkurrerar med stadens vackra
byggnader, konstverk eller övrig utrustning.
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Parkeringsplatser

Ljud och oljud

Parkeringsplatser för bussar, bilar, motorcyklar och cyklar utgör stora funktionellt positiva och nödvändigt inslag för ett
levande centrum, men estetiskt kan de påverka stadsrummet
negativt. De centrala gatorna i Karlstad utgörs av gågator
där bilkörning ska undvikas och parkeringsplatserna finns i
utkanten av centrum.
De väl fungerande cykelstråken i staden skapar ett stort, om
än årstidsvarierat behov av cykelparkering i centrum, särskilt
i anslutning till gågatorna. Parkering för motorcyklar och
mopeder saknas helt.

Trafikbrus, sorl av röster och musik i olika former är en
naturlig del av stadsmiljön och blir allt mera påtaglig för
oss som vistas i staden. För många är detta tilltalande,
medan det är påfrestande för andra. När ljud och oljud i
staden diskuteras, förs tanken ofta till oönskat ljud så som
trafikbuller, fläktbrus, skrål från människor etc. På senare år
har ljudinstallationer så som rinnande vatten, vindbrus och
fågelsång förts in i stads- och parkmiljöer för att beröra våra
sinnen och för att skapa uppmärksamhet och upplevelser
utöver vardagsbruset.

Riktlinjer

• Olika typer av parkering i centrum skall inordnas
på ett smakfullt sätt i stadsmiljön. Gaturummets
förutsättningar ska styra utformning, placering och
förekomst.
• Cykelparkering skall finnas i ”tillräckligt” antal och på
de ”rätta” platserna i centrum. De ska ge ett välordnat intryck och genom sin utformning klart visa var
cyklarna ska placeras.
• Cykelparkeringarna får inte utgöra hinder för rörelsehindrade och synsvaga. Behov av komplettering finns i
första hand i anslutning till gågatans entréer.

På samma sätt som ljuset är beroende av mörkret behöver vi
tystnaden som kontrast till alla ljudintryck. ”Tysta” platser
i stadsmiljön skapar en oväntad upplevelse, en upplevelse av
lugn och harmoni i direkt kontrast till det stressiga vardagssorlet. Våra sinnen behöver vila därför behövs fler platser i
stadsmiljön där tystnaden prioriteras.
Levande musik i form av gatumusikanter är trevliga inslag
i centrum och för detta krävs inget tillstånd. Musik från
högtalare som butikerna ställer ut på gatan kräver däremot
tillstånd och är tidsbegränsad.
Riktlinjer

• Centrala parkeringsplatser för bilar ska prioriteras för
funktionshandikappade.

• Levande musik ska prioriteras före musik från ljudanläggningar.

• Parkering för turistbussar bör finnas i anslutning till
centrum.

• Tysta platser ska värnas i Karlstads centrala delar.

• Parkering på kvartersmark för både bilar och cyklar
bör prioriteras.
• Cykelparkering med tak bör finnas på några ställen i
centrum.

• Ljud som tilltalar våra sinnen och ökar vårt välbefinnande skall berika stadsmiljön.
• Oljud (oönskat ljud) som stör våra sinnen skall så långt
det är möjligt minimeras.
• Spridningen av ljud (musik, tal) från näringsidkare
skall begränsas till näringsidkarnas omedelbara närhet.

Fortsatt arbete

• Alternativa platser för parkering av turistbussar tas
fram.
• Parkeringspolicy för bilar och cyklar tas fram.
• Parkeringsplatserna i centrum inventeras och åtgärdas
med avseende på utseende och tillgänglighet under
sommar- respektive vintertid.

Parkeringspolicy för bilar och cyklar ska tas fram.
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Fortsatt arbete

• Lågmälda ljudinstallationer, eller ljud för ändrad fokusering kan införas i olika miljöer i centrum.
• ”Tysta” platser ska skapas i centrala Karlstad.

Ibland behövs tystnaden som kontrast till vardagssorlet.
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Bilaga 1

DRIFTSFRÅGOR OCH HORISONTELLA PERSPEKTIV

I denna bilaga har vi samlat de frågor som har kopplingar till
stadsmiljöarbetet, men som handhas av andra aktörer. Omsorg och underhåll är en driftsfråga som är beroende av hur
anläggningen (stadsmiljön) ser ut, men som bör tas upp i sitt
eget sammanhang. Frågor som berör trygghet, jämställdhet,
tillgänglighet, platser för barn och folkhälsa har införlivats
under programmets egna rubriker och vi ser nedanstående
avsnitt mera som ett förtydligande. I denna bilaga finns
även en sammanfattning av de tillstånd som kan behövas för
ianspråktagande av stadsmiljön i Karlstad.

Trygghet och jämställdhet i
stadsmiljön
Många faktorer så som belysning och närhet till befolkade
eller trafikerade stråk, påverkar känslan av trygghet respektive otrygghet i staden. Upplevelserna kan variera för män
respektive kvinnor och därför kan trygghet och jämställdhet
kopplas samman. Gatu- och parkrummens utformning,
belysning och skötsel har stor betydelse för upplevelsen av
hur man vågar röra sig i staden. Man har i undersökningar
konstaterat att en välvårdad miljö minskar brotten.

Omsorg och underhåll
Riktlinjer

Tingvallastaden utgör Karlstads finrum. För att komma till
sin rätt är det viktigt att hålla stadsrummet rent, snyggt och
välstädat. För att gjorda investeringar ska vara till glädje för
kommuninvånare och besökare måste så väl byggnader som
utemiljön ha ett kontinuerligt underhåll. Det är vars och ens
ansvar att inte skräpa ner omkring sig, men det övergripande
ansvaret finns hos kommunen, fastighetsägare och näringsidkare. Insatser mot och sanering av klotter är kontinuerliga
insatser som gemensamt utförs av kommunen, fastighetsägare och näringsidkare genom Centrum Karlstad.
Stadsmiljöarbetet och stadsmiljöprogrammet i sig är till för
att skapa medvetenhet och omsorg om stadsmiljön.
Riktlinjer

• Skapa en medvetenhet hos alla som vistas i centrum
om vad ”ordning och reda” i stadsmiljön betyder.
Nedskräpning, klotter, otillåten affischering etc skall
motarbetas.
• Vid all omdaning av centrum skall skötsel och underhåll beaktas.
Fortsatt arbete

• I samarbete med fastighetsägare och näringsidkare i
centrum fortsätta arbeta för en renare och trivsammare
stad.
• En bearbetning och utveckling av broschyren ”Så kan
alla trivas i Centrum” .

För ökad trygghet är följande faktorer viktiga:
• Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att röra sig
fritt i staden.
• Staden ska vara till för alla.
• Belysningen längs gångvägar, vid parkeringsplatser och
i anslutning till parker ska förbättras. Det kanske inte
är mera ljus som behövs utan en annan typ av belysning.
• Stadens gångtunnlar, passager och baksidor förbättras
för ökad trygghet.
• Stadsmiljön skall vara välvårdad och prydlig.
• Redan vid planläggning skall målsättningen vara att
skapa breda passager med god sikt för fotgängare och
cyklister.
Fortsatt arbete

• Framtagning av ett belysningsprogram för Karlstads
centrum.
• Vid planering och utformning av gator, gångvägar, och
platser i stadsmiljön ha med trygghetsaspekterna som
en viktig faktor vid val av belysning, färger, markbeläggning etc.
• Regelbundna kontroller av att belysningen fungerar.
• Trasiga stadsmöbler och påkörda stolpar skall justeras
snarast.
• Förbättra ljuset i gångtunnlarna. Väggar och tak målas
i ljus färger. Förbättra markbeläggningen i tunneln.
Ansa växtligheten vid mynningarna för bättre sikt.

BILAGA 1 DRIFTSFRÅGOR OCH HORISONTELLA PERSPEKTIV
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Fortsatt arbete

Tillgänglighet
Tillgänglighet under denna rubrik avser möjligheterna för
funktionshindrade, fotgängare och cyklister att ta sig fram i
stadsmiljön. Är framkomligheten och tillgängligheten god
gynnas alla. Det kan exempelvis vara personer som behöver
rollator, rullstol eller liknade hjälpmedel för att ta sig fram
eller barnfamiljer med barnvagn. Genom att höga krav ställs
på utformning av stadens gator, torg, stråk och passager skapas en stad tillgänglig för alla. I tillgänglighetsarbetet finns
begreppet ”Enkelt avhjälpta hinder” som innebär förenklat
att hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas på offentliga platser. För motorfordon av olika slag
hanteras tillgänglighet i annat forum.
Ett Handikappolitiskt program/en plan för full delaktighet
för Karlstads kommun har upprättats. Enligt detta gäller
bland annat:

• Vid projektering, anläggning och ombyggnad av olika
platser i centrum vara medveten om barnperspektivet
och om möjligt tillskapa miljöer/attraktioner som
tilltalar barn i olika åldrar. Barnkonsekvensanalyser
kan vara ett av de verktyg som kan användas för det
fortsatta arbetet med barn i stadsmiljön.

Folkhälsa
Folkhälsoperspektivet genomsyrar stadsmiljöarbetet som i
första hand vänder sig till fotgängare och cyklister i staden.
Genom trivsamma promenadstråk, cykelvägar och mötesplatser så som torg och parker av olika dignitet, skapar vi
förutsättningar att vistas ute och röra oss i staden.
Riktlinjer

• Genom en attraktiv stad skapa förutsättningarna för
promenader och cykelturer som gynnar folkhälsan

Riktlinjer

• Karlstad ska vara en attraktiv besöksstad tillgänglig
för alla.
• Allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara
för alla.
• Vid genomförande av de föreslagna centrala upplevelsestråken i centrum skall tillgänglighetsaspekterna
beaktas.
• Offentlig utomhusmiljö som t ex gator, vägar, gångvägar och parker skall vara tillgänglig för alla människor
året runt.
• Minst en lekplats för funktionshindrade ska finnas i
centrum.
Fortsatt arbete

• Följa de dokument som skapar ökad tillgänglighet i
stadsmiljön.
• Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortgår.

• Utveckla Karlstads ”Gröna Lungor”
Fortsatt arbete

• Trivsamma gång- och cykelstråk utvecklas.
• Gångstråkskarta/ -broschyr tas fram i samband med att
stråken utvecklas.

Tillstånd
För att ta stadsmiljön i anspråk kan tillstånd av olika slag
behövas.
Nedan noteras vilka regelverk som berör nyttjandet av allmän plats i Karlstad.
Nyttjande av allmän plats

Användande av allmän plats kräver tillstånd från polismyndigheten. Ansökan görs hos polismyndigheten, men kommunens nej gäller även om polisen säger ja.

Platser för barn i stadsmiljön

Tillstånd för uteserveringar

Lek är barns spontana och naturliga sätt att få motion och
rörelse. Barn i olika åldrar har olika behov och olika förutsättningar att röra sig i staden.

Servering på allmän plats kräver tillstånd. Ansökan sker hos
polismyndigheten. För uteservering med tak och/eller täta
väggar krävs bygglov. Se särskilt policydokument.
Skyltar

I centrala staden finns lekplats i Museiparken, lekfigurer på
gågatan, vattendammar och -skulpturer av olika slag. Teaterparken är en attraktiv träffpunkt för ungdomar.

Skyltar – för uppsättning krävs bygglov som handläggs av
stadsplaneringsförvaltningen
Vägmärken - beslut om uppsättning tas av trafiknämnden.
Vägvisare – handhas av trafik- och gatuenheten på teknikoch fastighetsförvaltningen.

Riktlinjer

Reklam

Bakgrund - dagsläge

• Fler platser som är trivsamma och attraktiva för barn i
olika åldrar bör tillskapas i centrum.
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Beträffande reklam på belysningsstolpar, väderskydd, ljusskyltar, telefonkiosker finns avtal mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och de olika företagen (Vi syns, JC Decaux,
m fl).
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Bilaga 2

ANALYSER
För att skapa oss en bild av stadsmiljön i Karlstad har vi
inom stadsmiljöarbetets ramar inventerat ett antal faktorer som ger en bild av hur staden fungerar. Vi har studerat
rörelsemönster hos olika trafikanter, identifierat stråk och
viktiga platser för olika grupper av människor, skapat oss en
uppfattning om trygghet och otrygghet i stadsmiljön och
försökt finna styrkor och svagheter. Vi har haft Kevin Lynch´s
modell enligt boken The image of he city som förebild men

utgått från arbetsgruppsdeltagarnas egna uppfattningar och
erfarenheter. Resultatet har sammanfattats i den stadsmiljöanalys som redovisas här. Förutom stadsmiljöanalysen
redovisas även kort den Space syntaxanalys för Karlstad som
gjordes 2005.
Reslutatet har sammanfattats under rubriken utvecklingsmöjligheter som redovisas i det inledande kapitlet.

Karlstads centrala delar har analyserats.

BILAGA 2 ANALYS

21

KARLSTADS STADSMILJÖ

STADSMILJÖANALYS
Här nedan presenteras stråk, barriärer, landmärken, tillgänglighet samt olika typer av platser på olika kartor. Allt
har inte tagits med utan målet med analyskartorna är att ge
exempel på vad som finns. Notera att avsikten med färgsättningen på kartorna är att vara tydlig, inte att förmedla
någon värdering. Vid beskrivningen har tyngdpunkten lagts
på Tingvallastaden, men även en övergripande struktur för
centrala Karlstad har tagits med.

vad som idag är viktigt för staden och vilka potentialer som
finns.

Stadens invånare och besökare har var och en sin egen bild av
stadens centrum. Den analys, som inventeringen av Karlstads stadsmiljö resulterat i, är en sammanvägning av de
synpunkter som kommit fram under arbetets gång. Den visar
hur Karlstad ser ut 2005-2006 och ger en uppfattning om

Analysen har visat ett antal platser i Karlstads centrum som
har potential för att utvecklas på sådant sätt att stadsmiljön
förstärks och blir mera attraktiv för alla som vistas i staden.
Utvecklingsmöjligheterna redovisas på sidan 7 i dokumentets programdel

Upplevelsen av staden är olika beroende på vem man är och
den varierar mellan årstiderna och över dygnet. Attraktiva
platser på sommaren kan vara helt ointressanta vintertid och
vackra och trivsamma platser på dagen kan till exempel bli
otrygga tillhåll på kvällar och nätter.

Med kartans hjälp har staden analyserats.
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Stråk
Ett stråk är en sammanhållen färdväg med ett visst syfte.
I en stad finns stråk av många olika slag, kopplade till hur
man rör sig och i vilket ärende man är ute. Utifrån trafikhänseende finns det bilstråk, cykelstråk, kollektivtrafikstråk,
transportstråk, stråk för utryckningsfordon etc. För flanören,
besökaren och konsumenten finns gångstråk, promenadstråk,
kulturstråk, upplevelsestråk, nöjesstråk och affärsstråk. Möten mellan olika stråk kan skapa otydlighet och konflikter,
men kan även skapa attraktiva mötesplatser.

• Stråken ska vara tydliga för sitt ändamål.
• Stråken ska höja Karlstads attraktivitet.
• Stråken ska vara tillgängliga för alla, även funktionshindrade.
Strategi

• Attraktiva stråk av olika slag för fotgängare och cyklister ska utvecklas i centrala Karlstad.

• Möten mellan olika stråk ska studeras utifrån identitet,

Riktlinjer

tydlighet, tillgänglighet och trygghet.

• Stråken ska vara sammanhållna färdvägar.

Stråk

Gångstråk

Bilstråk (mer än 4500 f/dygn)

Cykelstråk (enligt Cykelkarta)

Spontant cykelstråk

200

0

200

400

600

800

1000 m

Kartan visar de gångstråk, cykelstråk och bilstråk som har betydelse för stadsmiljön

BILAGA 2 ANALYS

23

KARLSTADS STADSMILJÖ

Barriärer
En barriär är ett långsträckt element eller ett objekt som
spärrar, hindrar och/eller begränsar något. Fysiska barriärer
i stadslandskapet kan vara vattendrag, trafikerade gator,
järnvägar, bostadsområden, industriområden etc. Barriärer
upplevs olika beroende på vem man är och hur man färdas.
Fotgängaren, cyklisten och bilisten kan ha helt skilda uppfattningar om vad som är stadens barriärer. Men barriärerna
kan även utgöra mentala hinder så som områden som inger
otrygghet och hinder i form av områden som skyddas av
lagar och förordningar. För funktionshindrade finns barriärer
av andra slag så som trappor, branta lutningar, kantstenar,
tunga dörrar etc. Barriärer är en del av stadsstrukturen och
de har en stark inverkan på tillgängligheten i staden och
hur denna upplevs. I Karlstad finns barriärer av många olika
slag. Övergripande är E 18, riksvägarna, järnvägarna och
Klarälven de stora barriärerna. I centrum utgör älvgrenarna,
järnvägen, Pråmkanalen och Hamngatan de mest påtagliga
barriärerna (se karta).

Riktlinjer

• Minska de negativa effekterna av barriärer framför allt
för fotgängare och cyklister.

• Överbryggande passager i form av broar, tunnlar,
övergångsställen etc. bör utformas på ett tryggt och
tilltalande sätt.

• Skapa gena och attraktiva vägar till, från och mellan
passagerna.
Strategi

• Befintliga passager över/under barriärerna bör ses över
för ökad tillgänglighet, trygghet och en mer tilltalande
upplevelse.

• Genom ljussättning, långa siktlinjer, överblickbarhet,
bekväma angöringar och konstnärlig utsmyckning skall
trygghet och positiva upplevelser åstadkommas och
minska barriärernas negativa effekter.

Kartan ovan visar barriärer och olika typer av passager
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Stadens puls
Stadens puls visar var i staden de verksamheter och aktiviteter som drar människor är mest intensiva. Kartan visar i
första hand stadens puls sommartid vid vackert väder.
Riktlinjer

Strategi

• Genom successiv ombyggnad av gatu- och torgmiljöer
i centrum tillskapas trivsamma gång- och cykelstråk,
sittplatser, platser för olika evenemang, möjligheter till
uteserveringar etc

• Förutsättningarna för publikdragande verksamheter och
aktiviteter i stadsmiljön skall förbättras på sådant sätt
att stadskärnans dragningskraft bevaras och utvecklas.

Kartan visar i första hand stadens puls sommartid vid vackert väder.
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Landmärken
Ett landmärke är en tydlig orienteringspunkt på nära eller
långt håll, som allmänheten lätt identifierar och använder
som referenspunkt.
I Karlstad kan vi identifiera landmärken utifrån några olika
aspekter. Tydliga byggnader i stadslandskapet är bl.a. Domkyrkan, Värmlands Museum, Karlstads Teater, och Löfbergs
kaffeskrapa. Andra viktiga centrala landmärken är t ex Stora
Torget med Fredsmonumentet, Karl IX- statyn och Östra
bron (se karta)

• Nya landmärken som höjer Karlstads attraktionskraft
skall skapas.
Strategi

• I det belysningsprogram som föreslås tas fram bör även
belysning av landmärken finnas med. (Se sid X)

• Vegetation i anslutning till landmärke bör ses över så
att det inte döljs.

• Nya platser för landmärken av olika slag ska identifieras.

• Ett landmärke i form av ett konstverk skall placeras

Riktlinjer

• De viktigaste landmärkena bör betonas och framhävas

längst ut på Sandgrundsudden.

på olika sätt. Kulturhistoriska aspekter ska finnas med.

• Vid byggnation i anslutning till befintliga landmärken
bör man vara observant på landmärkenas betydelse
och diskussion föras om konkurrens mellan nytt och
befintligt.

Viktiga landmärken redovisas på kartan.
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Mötesplatser
En mötesplats är en lätt identifierbar plats som allmänheten
självklart kan identifiera och vet eller förstår var den finns.
En mötesplats kan ha flera ”mötespunkter” som anger själva
stället man avser att träffas vid.

• I möjligaste mån skall stråk och mötesplatser knytas
samman.

• En positiv inställning till skapandet av nya mötesplatser ska finnas.

• Mötesplatserna skall prioriteras vad gäller skötsel.
• Nya samarbetsformer internt och externt mellan olika

Riktlinjer

aktörer i staden skall skapas.

• I stadsmiljön ska finnas attraktiva, trygga, tillgängliga
mötesplatser för alla.

• Fler attraktiva offentliga mötesplatser nära vattnet

Strategi

skall skapas.

• Ljussättning och möblering ska förstärka attraktiviteten.

•

En översyn av utformningen av befintliga mötesplatser bör genomföras.

•

Behovet av nya mötesplatser bör ses över.

Karlstads viktigaste befintliga mötesplatser redovisas på kartan.
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Attraktiva platser
Attraktioner förstärker stadsmiljön och är viktiga för upplevelsen av staden och de är en förutsättning för en levande
stadskärna. I detta sammanhang definierar vi attraktiva platser som de platser som ger sinnesupplevelser och årstidsvariation, platser med aktiviteter eller platser som utgör oaser där
människor får sinnesupplevelser av olika slag. Det centrala
älvrummet är ett attraktivt stadsrum som starkt bidrar till
den positiva upplevelsen av Karlstad.

Strategi

• Höja medvetandet om de platser som finns och bevara
och förädla deras värde.

• Vid ombyggnader bör attraktioner tillföras och förstärkas.

• Utveckla de platser som har förutsättningar att bli
attraktiva.

Riktlinjer

• Målsättningen för stadsmiljön i Karlstad är att det ska
finnas attraktiva platser av många olika slag som ger
upplevelser för stadens invånare och besökare.

Attraktiva platser i de centrala delarna av staden redovisas på kartan.
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Platser för barn
Barn i stadsmiljön lever, leker och rör sig i miljöer som är
planerade och utformade för vuxna. Ända sedan förra sekelskiftet har man i planeringen reserverat speciella platser för
barn så som lekplatser och lekparker. Införandet av cykelbanor och gågator i slutet av förra seklet har successivt skapat
en säkrare miljö för de oskyddade trafikanterna. I denna analys har vi studerat var det finns platser i Karlstads centrum
som kan vara attraktiva på olika sätt för barn i åldrarna 0-12
år.

Strategi

• Genom bredare trottoarer och sänkta hastigheter på
stadens gator, kommer centrum att bli mera trafiksäkert för barn.

• Vid ombyggnad av gatu- och parkmiljöer i centrum
skall barnperspektivet alltid finnas med i form av att
attraktivt, lekvänligt konstverk eller lekredskap i någon form utplaceras.

• Behovet av centrumnära lekattraktioner bör ses över
med tanke på invånarnas ålderssammansättning och
besökarnas mål.

Riktlinjer

• Centrum ska göras barnvänligare.
• Det ska finnas områden i centrum som är särskilt

• Vatten i olika former attraherar barn och genom att
införa vattenkonst kan barnen tilltalas av stadsmiljön.

• Barnkonsekvensanalyser kan vara ett verktyg för plane-

anpassade för barn.

• I centrum ska finnas plaster som attraherar barn i olika

ring av platser för barn i stadsmiljön.

åldrar.

Kartan visar platser som är attraktiva för barn i olika åldrar

BILAGA 2 ANALYS
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Baksidor
En baksida i stadsmiljön är en plats centralt i stan eller i
stråken där aktiviteter, engagemang och/eller omsorg saknas.
Det kan vara industrimiljöer, bakgårdar, kvarter, passager
eller kopplingar mellan olika platser i stadsmiljön. Ofta
upplevs dessa platser oattraktiva och otrygga. De kan vara
viktiga platser som har goda förutsättningar att förändras.
Baksidor kan vara en tillgång som skapar omväxling och lyfter framsidorna. Om allt är framsidor finns ingen variation.
En framsida dagtid kan upplevas som en baksida när det är
mörkt.

Strategi

• Omsorgen om stadens baksidor skall ses över beträffande ljussättning, färgsättning, siktlinjer och kopplingar
i stadsstrukturen.

• Attraktiva sittplatser och besöksmål i anslutning till
baksidorna skall skapas.

Riktlinjer

• Skapa förutsättningar för att attraktiva framsidor dagtid
inte ska vara otrygga baksidor när det är mörkt.

• Baksidor ska inte vara otrygga.

Några av Karlstads baksidor redovisas på kartan.
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Otrygga platser
Otrygghet i stadsmiljön handlar ofta om en subjektiv uppfattning och upplevelse hos den enskilda individen. Denna
upplevelse kan variera mellan män och kvinnor, mellan olika
årstider och under dygnet. Kvinnor känner oftare rädsla och
oro när de rör sig i det offentliga stadsrummet än män, trots
att män generellt är mer utsatta för våld än kvinnor. Den
upplevda risken och den faktiska risken att drabbas av ett
brott är inte alltid samma sak men oavsett vad otryggheten
beror på bör den tas på fullt allvar i stadsplaneringen.

kontrollen, den naturliga tillsynen från folk som rör sig i
staden, fungerar. För att uppnå en ökad känsla av trygghet i
staden krävs därför både förändringar i miljön och ett stort
mänskligt engagemang.

Många gånger kan det vara motsägelsefullt vad som utgör
otrygga miljöer. Ibland kan platser som upplevs attraktiva
under dagtid kännas otrygga när det blir mörkt, som till exempel parker och gångstråk med mycket vegetation. Det kan
vara platser som ligger vid sidan av bilstråken, är folktomma
eller dåligt belysta. Otrygga platser utgörs många gånger av
tunnlar, broar eller andra passager längs stadens gångstråk
där det finns prång och utrymmen för en möjlig förövare att
gömma sig. Ytterligare en orsak till varför en plats upplevs
som otrygg kan vara att det någon gång har skett ett uppmärksammat brott på platsen.

• I stadsmiljön ska finnas gröna, spännande, variations-

Om staden ska leva och kännas trygg även efter att butiker
och arbetsplatser har stängt är det viktigt att den informella

Riktlinjer

• Öka de otrygga platsernas värde, införliva dem i stråken och i den attraktiva stadsmiljön samt hitta former
för ökad trygghet.
rika miljöer som upplevs trygga.
Strategi

• Otrygga platser ska ses över och förbättras med tanke
på förbättring och komplettering av till exempel belysning, möbler och växtlighet.

• Platser bör lyftas fram och befolkas och på så sätt
minska möjligheterna och tillfällena till brott, vilket
kan resultera i en ökad trygghet.

• Vid planeringen blanda bostäder och verksamheter.

Kartan visar upplevelsen av otrygghet dagtid och kvällstid enligt trygghetsvandring.
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SPACE SYNTAX-ANALYS
Space syntax är en analysmetod där man beskriver rumsliga
relationer snarare än enskilda rum. Det man kallar den rumsliga integrationen har visat sig vara av avgörande betydelse.
Utifrån sådana beskrivningar finner man samband mellan bebyggelsens rumsliga struktur och hur den används, framför
allt när det gäller förflyttningar.
Under våren 2005 gjordes en space syntax analys för Karlstad
för att se hur olika stadsdelar är integrerade med varandra
och för att se vad nya vägar och/eller broar kan ha för betydelse. Analysen visar upp en struktur som är starkt samlad
till de centrala stadsdelarna Tingvalla, Haga och Sundsta. De
centrala stadsdelarna har en bebyggelsestruktur i form av ett
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rutnät som är starkt integrerad, trots att de olika stadsdelarna är ”deformerade” på olika sätt. De broar som korsar
Klarälven fungerar utmärkt när det gäller att koppla samman olika stadsdelar. Den allmänna slutsatsen av analysen
är att den traditionella stadskärnan inom Tingvallastaden
fortfarande spelar den centrala rollen som främsta mötesplats
för Karlstadsborna.
Kartan visar hur Karlstads stadsdelar är integrerade med varandra.
Rött står för mest integrerat och blått för minst integrerat. Läs mer
på www.spacesyntax.com eller www.spacesyntax.org, Spacescape AB
2005
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Bilaga 3

FORTSATT ARBETE
Programmet för Karlstads stadsmiljö mynnar i många
målsättningar och ett antal förslag till fortsatt arbete
för att skapa en trevlig, attraktiv och trygg stad. För
olika delar av stadsmiljön så som skyltning, ljus,
möbler etc. behövs fördjupningar i form av detaljerade
program. Framtida projekt i olika former samt diverse
konkreta åtgärder är andra arbeten som är viktiga för
att berika Karlstads centrala delar. Dessutom behövs
mera publikvänliga, lättillgängliga stadsmiljö- och policydokument. Här nedan finns en sammanfattning av
de fortsatta arbeten som föreslås i programmet. Dessa
har även kompletterats med förslag till tidplan och
ansvariga förvaltningar.
En mer ingående prioritering mellan olika stadsmiljöprojekt sker fortlöpande i samverkan mellan styrgrupp,
ledningsgrupp och arbetsgrupp. Innan projekten
påbörjas skall idéerna specificeras och en uppskattning
av kostnaderna ligga till grund för beslut om projektets
genomförande.
Åtgärd (tidplan / ansvar)
(SBF= stadsbyggnadsförvaltningen, TF=teknik- och
fastighetsförvaltningen, KFF=Kultur- och fritidsförvaltningen, AME=arbetsmarknadsenheten)
Fördjupningar av stadsmiljöprogrammet
• Stadsbyggnadsvision för Karlstads centrala delar.
(2007-2008 / SBF, TF, )

• Program för ökad tillgänglighet till stadens centrala
vatten (2008-2009 / TF, SBF, KFF)
• Rutiner för kulturhistoriska aspekter i stadsmiljön
skall tas fram. (2007-2008 / SBF, TF, KFF)
• Program för Karlstads parker (2008-2009 / TF, SBF)

Framtida projekt
• Utveckling av Klarälvsstråket mellan Brinkparken vid
Klaraborg och Östra bron och vidare mot Gubbholmen
samt längs Pråmkanalen mot Tyggårdsviken och vidare
mot kv Vågmästaren och Vänern.
(2005-2015 / TF, SP,KFF)
• Utveckling av stråket mellan Museiparken och Mariebergsskogen via Stadsträdgården.
(2010-2015 / TF, SP, KFF)
• Omdaning och utveckling av utomhusmiljön kring
Bibliotekshuset.( 2007-2008 TF, SBF, KKF)
• Stadens baksidor och passager (inklusive tunnlarna)
förbättras med avseende på ökad trygghet och attraktivitet. (2006-2008, TF, SP, KFF)
• Översyn av p-platser utifrån ett fotgängarperspektiv
vinter- och sommartid. (2008-2010, TF, SP)
• Ljudinstallation för nya sinnesupplevelser införs på
några platser i centrum. (2007-2010, TF, SP, KFF)
• Platser och finansiering av konstverk och landmärken i
olika former identifieras. (2007-2010, KFF,TF, SP)
• Utformning av små byggnader för olika behov i stadsmiljön (2007-2008 / SP, TF, KFF, AME)

• Möbleringsprogram (2007-2008 / TF, SBF, KFF)

• Utformning av befintliga mötesplatser och behovet av
nya ses över med avseende på attraktivitet, trygghet,
tillgänglighet, framkomlighet, lekvärde etc.
(2007-2010, TF, SP)

• Policy för små byggnadsverk ska tas fram (2007-2008
/ TF, SBF).

• Inventering och åtgärder av enkelt avhjälpta hinder
(2006-2007, TF, SP)

• Belysningsprogram för Karlstads centrum
(2007-2008 / SBF, TF, KFF)

• Program för Karlstads entréer (2008-2009 / TF, SBF,
KKF)
• Program för principer för markbeläggning i centrala
Karlstad. (2008-2009 / TF, SBF)
• Program för stadens skyltar och reklam.
(2007-2008 / SBF TF, KFF)

Övrigt
• Kortversion av stadsmiljöprogrammet tas fram.
(2007 SP)
• Broschyren ”Så ska alla trivas i Karlstads Centrum”
omarbetas till ”2000-tals version”.
(2008 TF, SP)

• Parkeringspolicy för bilar och cyklar i Karlstad
(2008-2009 / TF, SBF)
• Policy för tekniska installationer i stadsmiljön (ingår
som del i möbleringsprogrammet)
(2008-2010 / SBF, TF, Elnät m.fl)

• Uteserveringspolicyn redigeras till mer publikvänligt
dokument. (2007 SP)
• Stadsmiljöinformation ska spridas via www.karlstad.se
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Bilaga 4

ANSLUTANDE DOKUMENT
I nära anslutning till stadsmiljöarbetet finns olika
dokument. Det kan vara lagar och förordningar, normer
och föreskrifter, men även förslag på ombyggnader,
riktlinjer för enskilda frågor eller beskrivningar av
staden vi vistas i. Alla dessa dokument är viktiga för
det fortsatta arbete och fungerar som en naturlig del i
framtida arbetsprocesser.

Visionen 100 000
Uteserveringspolicy
Plan för full delaktighet
Centrumplan –86
Centrumplan –94
Så kan alla trivas i Centrum
Miljöanpassad trafikplan
Miljöanpassad trafikplan 2 1999
Parkeringskarta över centrala Karlstad
Typutformning för tillgänglighetsanpassade busshållplatser
Typutformning för tillgänglighetsanpassade övergångsställen och gångpassager
Policy för skulpturfrågor
Kulturcykeln
Skulpturer i Karlstad
Stadsvandring i Karlstad Centrum
Cykelkarta
Möbler i Stadens rum – förslag till möbleringsprogram 1995
Program för Karlstads grönstruktur
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
Trädplan – 2002
Lokala ordningsstadgan
Ordningslagen
PBL
Arkitekturprogram
Transportstrategi
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I arbetet med Programmet för Karlstads stadsmiljö har följande personer ingått:
stadsbyggnadsförvaltningen; Conny Carlstedt, Gunnar Persson, Göran Åberg, Ingrid Billing-Godin, Andreas Eliazon, Karin Nordanstedt, Louise Thyberg
teknik- och fastighetsförvaltningen; Hans Wennerholm, Mikael Lundh, Ingemar Johansson, Sven Troedson
kultur- och fritidsförvaltningen; Mats Ahrén, Ingela Wessmark
Layout: Andreas Eliazon, kartframställning: Louise Thyberg, foto: Andreas Eliazon
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