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1.0 Översiktligt om projekt Älvpromenaden

1.3

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2012-2014 beslutat om att ”utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken
och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida”. Genom åren har insikten stärkts om centrala älvområdets samlade potential som, rätt utnyttjad, kan ge Karlstads attraktivitet ett rejält lyft. Området ligger centralt men är idag till stor
del en outnyttjad resurs med unika förutsättningar.
Genom ett samlat uppdrag med stort utrymme för process och dialog
kan förutsättningar för en gemensam och tydlig inriktning och ett kraftsamlat förverkligande ske där kommunen samverkar och samspelar
med andra intressenter. Kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden har, genom beslut i
respektive nämnd den 22 februari 2012, gett respektive förvaltning
i uppdrag att i samverkan genomföra detta projekt i syfte att uppnå
uppställda mål.
Älvpromenaden är ett stadsutvecklingsuppdrag som består av två faser. I den första fasen som detta programförslag beskriver ska ett väl
förankrat program tas fram för områdets framtida utveckling. I den
andra fasen ska de högst prioriterade delarna av programmet projekteras, budgeteras och genomföras.
1.1

Andreas Hansen Värmlands Museum, kulturmiljöutredning
Monika Gora art&landscape, konstnärlig analys
Torbjörn Andersson, Pe-Ge Hillinge SWECO, illustrationer miljöer
Lotta Appelquist Form & Funktion, modellbygge till utställning
WSP Karlstad, trafik- och gatuutredningar

Process och dialog

En tydlig förväntan är att projektet skall genomföras i en öppen process med dialog och ett positivt lösningsorienterat förhållningssätt.
Förändringar som föreslås ska diskuteras och utvecklas i en offentlig dialog där såväl kommunen, Centrum Karlstad, näringslivet som
medborgarna får tillfälle att ge sin syn på utemiljöns funktion, roll och
utveckling.
1.4

1.6

KF
TFF
TFF
TFF
SBF
SBF

konst / kultur
park / stadsutveckling
infrastruktur / hamn
trafik / gata
stadsmiljö / design
stadsarkitekt / projektledare

uppbyggnadsfas, inventering, analys, problem
jan

febr

mars

Medverkande företagare, fastighetsägare, föreningar

Ett antal informations- och diskussionsmöten har hållits under inventerings- och förslagsfasen. Då har fastighetsägare inom området, företagare och berörda föreningar särskilt bjudits in. Flera av dessa har
sedan mer kontinuerligt deltagit i diskussioner och förslagsarbete och
deras synpunkter har redovisats särskilt i utställningen.

Kommunal projektgrupp och ansvarsområde

Ingela Wessmark		
Mikael Lundh			
Sven Troedson		
Ingemar Johansson
Andreas Eliazon		
Måns Hallén			

Medverkande konsulter

apr

förslagsfas,
maj

jun

jul

utställning
aug

sep

okt

revidering
nov

dec

jan

Uttalade mål

Resultatet av denna första fas ska vara ett programförslag för områdets utveckling och utformning, dels ett översiktligt för hela centrala
älvområdet, dels ett detaljerat för västra området (etapp 1). Enligt projektspecifikation 2012-04-16 är målet bl a att framhäva och förstärka
natur-, kultur- och kulturhistoriska värden inom området, skapa rum
och platser som människor attraheras av och vill vara i och inte minst
binda samman älvområdet med stadens kommersiella centrum och
därmed geografiskt utvidga uppfattningen av stadskärnan.   Älvpromenaden ska vara en plats där det går att finna gemenskap, vila och
upplevelse genom att människan, grönskan, vattnet, historien och
kulturen står i centrum.
1.2

1.5

Projektet tilldelas totalt 2 miljoner för utredning, planering och projektering. Till projektfas 1 avdelas 500.000 kr för dialog och information,
utställningskostnader och arvodering av externa konsulter.

Tidplan och kostnader

Projektfas 1 ska slutredovisas till styrgrupp och berörda förvaltningsdirektörer senast 14 december 2012 och till respektive nämnd vid
januarisammanträden 2013. Arbetet indelas i uppbyggnadsfas, förslagsfas, utställning och revidering (se fig till höger).

mer problemorienterade möten
avstämning med styrgrupp stadsmiljö
information och avstämning med nämnder
avstämning med styrgrupp Älvpromenaden

offentliga
möten
presentation
nämnder

beslut nämnder

” Området ligger centralt men är idag till stor del en outnyttjad resurs med unika förutsättningar.”

2.0 Inventeringsfasen

2.1

Översiktligt om hela utredningsområdet

Genom Karlstads historiska och kulturella centrum rinner Klarälven.
Älven är en av Karlstads absolut största resurser och är också
anledningen till att Karlstad ligger där det ligger. Staden växte upp
kring en hamn- och handelsplats, en mötesplats som idag utgörs
av området kring Residenstorget och Västra bron. Trots att hamnen
är flyttad och handeln sker på andra platser, är älvrummet en viktig
plats, men nu handlar det mer om vilka fantastiska upplevelsevärden
som närheten till älven ger. I projektet som fått arbetsnamnet
Älvpromenaden kommer Karlstads centrala älvrum att studeras för att
se hur vi tillsammans kan planera och utveckla ett attraktivt stråk och
ta tillvara på de kulturhistoriska miljöer som präglar området idag. Det
handlar mycket om hur staden möter älven och hur vi kan förvalta,
förbättra och förnya Karlstads centrala älvrum till ett än mer attraktivt
ställe att vistas på.
Norra delen, Sandbäcksgatan (etapp 3)
Karlstads vackraste entré! Entrén till centrala Karlstad norrifrån
präglas av natur och grönska. Klarälven delar sig för första gången
och förgrenar sig i Östra och Västra älvgrenen. Klarälvsdeltat har
sin start i denna del av staden och här finns både orörd natur och
urbana strukturer. Den norra delen av Sandbäcksgatan präglas av
en spännande kultur- och försvarshistorisk miljö. Större herrgårdar
som tidigare tillhörde försvarsmakten med bevarade trädgårdar och
omgivningar ger en unik karaktär till området och kan tillsammans
med det nu framväxande Brigadmuseet bli ett givet utflyktsmål på
promenadavstånd från centrum. Sandbäckens herrgårdsmiljöer med
väl tilltagna trädgårdarna med staket ut mot gatan övergår närmare
stadskärnan i klassisk kvartersbebyggelse. I norr finns ett kvarter med
främst stadsvillor som övergår till flerfamiljshus i främst fyra våningar.

Problem:
•
Endast visuell vattenkontakt längs Sandbäcksgatan.
•
Biltrafiken och dess gamla strukturer dominerar gaturummet.
•
Teaterparken har skurits av i två delar av tidigare
genomfartsled
Östra delen (etapp 2)
I öster avgränsas Älvpromenaden av Östra bron eller Stenbron som
den också kallas. Bron som med sina 12 valv är Sveriges längsta
stenvalvsbro och är en av mycket viktig historisk symbol för vattenstaden
Karlstad. I denna del av promenaden finns även Karlstad CCC som är
en viktig arena för stora inomhusevenemang, kongresser mm. På den
södra älvsidan finns ett gång- och cykelstråk som passerar igenom
Badhusparken, Sandgrundsparken och Museiparken innan det når
Museigatan. I parkerna ligger större byggnader såsom Restaurang
Sandgrund, Värmlandsmuseum och Bibliotekshuset som är viktiga
delar och publikmagneter i denna del av staden.
Detta är en mycket vacker del av karlstad som präglas av större
byggnader placerade i parker med direktkontakt med älven. Parkerna
och gång- och cykelstråken har genomgått en del upprustningar
de senaste åren och Sandgrundsuddens norra del har omdanats
till den prisbelönta Sandgrundsparken. En ny prisbelönt gång- och
cykelbro över Pråmkanalen har uppförts och bidragit till ett mer
sammanhängande stråk längs älven.
Problem
•
Stenbron domineras av busstrafik
•
Gångtunneln vid Tingvallabron är otrygg
•
Området mellan Värmlands Museum och Restaurang
Sandgrund saknar struktur
•
Området bakom Bibliotekshuset och Restaurang Sandgrund,
främst parkeringsytorna är eftersatt och behöver upprustas

Bebyggelsen längs Älvgatan är den äldsta och mest bevarade i
centrala Karlstad vilket präglar såväl gaturum som kvarter. I väster
finns villakvarter som successivt övergår i större flerfamiljshus med
verksamheter i öster. Tvåvåningshus i trä är mest förekommande och
bildar en helhet mot Älvgatan. De kulturhistoriska miljöerna dominerar
och är styrande för en vidare förädling av stråket.
I promenadens kärna finns Residenstorget och Residensparken.
Parken är en välbesökt grön oas vars gestaltning härstammar från
tidigt 1900-tal. Den har fortlöpande renoverats och återskapats de
senaste åren och är idag en vacker parkanläggning. Residenstorget
däremot är långt ifrån det torg som det var kring sekelskiftet. Torget
domineras av bil- och busstrafik och är snarare en trafikapparat med
refuger, bussomstigningsplatser än en vacker och representativ plats.
Parken och torgets älvkontakt är idag begränsad av både den flytande
restaurangen ”Båten” och hamburgerrestaurangen ”Timmys”.
Problem:
•
Bristande underhåll
•
Dålig koppling till Klarälven
•
Trafikbuller från Klaraborgsbron
•
Tillgängliga entréer till hus och gårdar saknas mot gatan
•
Biltrafik och parkering dominerar
•
Alléträdens status
•
Torget domineras av trafik
•
Restaurang
Vad har gjorts tidigare och vad finns planerat?

Inom utredningsområdet har en del redan gjorts de senaste åren,
främst i det som räknas till etapp 2. Här har omgivningen kring
Karlstads CCC, ny bro över Pråmkanalen, upprustningar av CGvägar och parksatsningar lyft området. Sandgrundsparkens första två
Västra delen, söder om Klarälven, Älvgatan (etapp 1)
etapper är färdigställda, men den sista är inte genomförd. Den sista
I Väster avgränsas Älvstråket av Klaraborgsbron som är en av de etappen som innefattar uddens spets är väldigt viktig för parkens
viktigaste infarterna till Karlstad och även en viktig länk vidare till helhet. Denna etapp som kan ses som kronan på verket och lyfter
Hammarö. Brons av- och tillfarter skär igenom den tidigare parken fram deltastaden Karlstad och vårt unika älvrum. Den skulle vara en
till Klaraborg herrgård, samt delar upp Älvgatan i en västlig och östlig fantasktisk nod i Älvpromenaden.
del. Älvgatan var tidigare en viktig infart till centrum för resande från
såväl stadens sydvästliga delar som grannkommunen Hammarö.
I Museiparken finns planer framtagna på en upprustning av dagens
lekplats med höga konstnärliga och estetiska ambitioner. Genom
Längs Sandbäcksgatan löper ett välfrekventerat gång- och cykelstråk Älvgatan öster om Klaraborgsbron är idag ingen infartsgata för denna skulle Älvpromenaden få en lekplats värd namnet och barnen få
närmast älven. Stråket är kantat av en allé och avgränsat med ett biltrafik utan fungerar som en del av gång- och cykelstråket in till en efterlängtad plats att vara på i Karlstads centrala delar. Lekplatsens
räcke närmast älven längs hela sträckningen. Kontakten med älven är stadskärnan. Detta tillsammans med ett eftersatt underhåll och en gestaltning skulle få en tydlig Karlstadsförankring och manifestera
avskuren och ingen möjlighet finns att naturligt komma ner till vattnet. kvartersstruktur som i många fall vänder sina entréer bort från gatan Karlstad som en av de främsta barnkommunerna.
Båtbussangöring saknas på hela sträckan trots att älvens djupfåra gör Älvgatan till en bakgata. Närmast älven löper en vacker kaj ända
ligger närmast Sandbäcksgatan.
in till Residenstorget och Residensparken. En enkel gräsyta med I övrigt kan nämnas att förbättringar av utemiljön kring Bibliotekshuset,
alléplantering möter kajen och gräsytan avgränsas av stabbstenar med en aktionpark i mindre skala för ungdomar bakom bibliotekshuset
I söder skär Sandbäcksgatan igenom Teaterparken innan den når kolswabalk mot gatan. Gatubeläggningen varierar på sträckningen samt ytterligare förbättringar av Sandgrundsparken med bland annat
Västra bron. Gatusektionen genom parken är bred eftersom detta är en från asfalt i väster till gatsten i öster och trottoarer finns längs hela toaletter och båtbussangöring finns med som tankar i den fortsatta
rest av gamla E18 som tidigare gick genom parken och stadskärnan. stråket närmast husfasaderna. Gatan saknar separat gång- och planeringen av Älvpromenaden.
En stor skyltbåge och en del belysning minner även om den tidigare cykelbana. Kantstensparkering finns längs hela gatan.
genomfartsleden.

etapp 3 Norr

etapp 2 Öster

etapp 1 Väster

Projekt Älvpromenaden
Utredningsområde
etapp 1 - 3

2.2

Kulturmiljöutredning

Museigatan ingår ursprungligen i sin södra del i hamn- och handelsplatsområdet. Under tidigt 1900-tal får miljön en allt mer representativ
roll, detta troligen kopplat till Stadshotellets utveckling. Norra delen
tillkommer omkring 1910. Den representativa karaktären förstärks i
och med Värmlands Museums uppförande och Sandgrunds omvandling till park 1929.

Älvgatan utgjorde under tidigt 1700-tal ett utkantsområde och en
arbetsmiljö där skepp på väg in till hamnen trälades. Här utanför
stadens centrala delar uppfördes också längs dåvarande Hamngatan högreståndsgårdar med tillhörande stora trädgårdar. I mitten av
1900-talet hade gatan förlorat sin status och bebyggelsen som delvis
förfallit hotades av rivning. Idag har delar av gatusträckningen åter
fått ett ökat anseende, då kvarteret Almen representerar bilden av
”Det gamla Karlstad”.
Gatan karaktäriseras av sin centrumnära sträckning med stenstadsbebyggelse i öster och utkantsmiljö av landeriliknande typ i väster.
Karlstads kanske främsta ”historiska” gatusträckning med koppling till
tiden innan stadsbranden 1865. Viktiga beståndsdelar i gaturummets
historiska karaktär är gatans följsamma sträckning längs älvstranden,
trähusbebyggelse och stenstadsbebyggelse samt det gröna rum som
alléträd och andra ädellövträd längs gatan skapar. Från Residensplatsen fram till kvarteret Gäddan en medvetet genomförd och delvis
nyskapad, ålderdomlig utformning med gatsten på gata och trottoarer.

Gaturummets södra del präglas av Stadshotellets dominerande roll
inom kvarteret. Pollare med kätting speglar en hamnkoppling men
knyter även an till exklusivitet och representativitet. Klinkerbelagd
trottoar förstärker denna karaktär. Gatans norra del knyter med kättingförsedda pollare och tuktade lindar an till denna karaktär.

Älvgatans sträckning västerut från Residensplatsen foto 1880-tal
Nedan Residenstorget med statyn av Karl IX som restes 1926

Residensplatsen är ursprungligen en hamn- och handelsplats med
lång kontinuitet som efter stadsbranden 1865 och hamnens flytt till
Tyggårdsviken har omformats till en av stadens allra viktigaste representativa centralpunkter med representativ gestaltning och parkkaraktär. Platsens förändring tog sin början då Residenset uppfördes
1871 som första byggnad i det nya klassisistiska institutionsstråket
och parken tillkom efter omgestaltningen 1916. År 1926 fick så platsen den slutliga gestaltning vars grunder består än idag.
Residensplatsen utgörs av tre distinkt åtskiljbara delar, en parkmiljö,
en trafikerad gatumiljö samt ett gång- och cykelstråk i anslutning till
residensbyggnaden. Parkytan är strikt ordnad med tydlig och reglerad disposition av gräsytor, gångar, träd och rabatter.
Teaterparkens område var historiskt en handels- och lastageplats
från omkring 1820. I och med att teatern uppförs på platsen 1893
och kvarteren Clara planeras omvandlas platsen till en statusmässig
representationsmiljö i direkt samspel med Residensplatsen på södra
älvsidan.
Ursprungsgestaltningen relativt stram, med symmetristrävan. Ett
grundläggande element var sammanhängande grusade ytor runt omkring teaterbyggnaden, liksom grästäckt mark bruten av grusgångar.
Dessutom prydnadsbuskar och ädellövträd. Omgestaltning 1967 med
viss förenkling av gräsytor och gångar. Grusad mark gatstensätts.
Parkdelen öster om Sandbäcksgatan en enkel parkgestaltning med
grusade gångar kring sekelskiftet 1900. Mjuk karaktär, trädgrönskan
viktigt inslag. Rik förekomst av ädellövträd. Ett centralmotiv tillkommer 1958 i form av Selma Lagerlöfs staty med stenläggning, rabatt
och tujahäckar.

Ovan Museigatan norrifrån ner mot stadshotellet 1946

Till vänster teatern med sin ståtliga park 1920-tal

Älvbrinken
2.3

Natur och park

Älvpromenadens grönska i form av små parker, trädgårdar och alléer
spelar som företeelse en mycket central roll för älvpromenaden och
Karlstads centrum där andelen grönska som helhet är relativt liten
och majoriteten av den som finns huvudsakligen är belägen utmed
älvstränderna. Just denna grönstruktur har varit signifikant för Karlstads
centrum under en lång tidsperiod och har för många generationer
bidragit till att skapa upplevelsen av staden; Karlstads stadsbild och
identitet som den gröna staden vid vattnet. Det innebär också att den
representerar stadens gröna kulturhistoria vilket i sig är en faktor som
talar för vilken stark roll den spelar i projektet. Till detta skall läggas
de sociala, ekologiska, funktionella och faktiskt ekonomiska värden
stadsgrönskan kan bära med sig i en hållbar stadsutveckling.
Klaraborgs herrgårdspark

•
•
Minus
•
•
•
•

Älvgatans allé

Bakgrund
Det lilla parkavsnittet som ligger inklämt mellan Karl IX bro, Älvgatan,
Klaraborgsgatan och Älvbrinken är en rest från parken kring det
förnämliga herresätet Klaraborg (numera Klaraborgs herrgård)
som började byggas år 1849 av generallöjtnant greve Carl Gustaf
Löwenhielm. Mycket har hänt sedan dess – parken har krympt,
nästan försvunnit till såväl utbredning som struktur och många
verksamheter har passerat revy genom byggnaden (bland annat
landskansli, landskontor och fattigvårdsanstalt). Huruvida några av
träden, som i huvudsak består av skogslönn och skogsalm är från
den Löwenhielmska eran eller inte är svårt att säga men många av
träden är äldre. Tingvallastaden tillhör de stadsdelar som har minst
andel grönska i Karlstad och ur såväl kulturhistorisk som rekreativ och
stadsbildsmässig synvinkel förtjänar detta parkavsnitt intill Klarälven
att återfå sin forna utbredning och gestaltning.
Nuläge
I dagsläget är vad som återstår av ”Klaraborgs herrgårdspark” mer att
betrakta som en gräsmatta med några träd än en regelrätt park. Av
de äldre träden är cirka 50 % ej vitala eller uppvisar svag vitalitet. Två
av dessa måste fällas.
Parkens närhet till de täta trafikströmmarna på Karl IX bro och
Klaraborgsgatan innebär så kraftiga störningar att områdets
rekreationsvärden som vistelseplats bedöms vara låga. En andra
faktor som starkt motverkar en positiv upplevelse av parken är att den
befintliga gatusektionen fragmenterar området menligt. Dock har den
en viktig ”portfunktion” i egenskap av värdefull, grön passageupplevelse
för rörelseströmmarna in mot Karlstads stadskärna (även detta skulle
kunna utvecklas) och en praktisk funktion som stoftsamlande, ridå
mellan trafikapparaten och bebyggelsen. Möjligen används den också
för rastning av hundar.
Plus
•

En kulturhistoriskt viktig park med bra läge intill älven som
bör återskapas till sin forna glans som mötesplats och
rekreationspark

Älvgatans allé

Utgör tillsammans med grönskan kring Klaraborgs herrgård en
grön stadsport till centrum
Bildar en luftrenande ridå mellan bebyggelsen och
trafikapparaten: Karl IX gata – Hamngatan - Klaraborgsgatan
Starka trafikstörningar
Området är fragmenterat av trafikapparaten
Området saknar gestaltning
Cirka. 50 % av träden är ej vitala eller vid svag vitalitet. Flertalet
har tagits bort sedan tidigare

Framtiden
Ett, till både utbredning och gestaltning, återuppförande av den forna
parken kring Klaraborgs herrgård skulle vara mycket lovvärt ur såväl
rekreativ, som kulturhistorisk och stadsbildsmässig synpunkt. Med
läget intill älven – nära centrumkärnan skulle parken också kunna
utgöra plattform för småskaliga komersiella intressen som är lämpliga
att inbegripas i en parkanläggning. Ett sådant återuppförande kräver
dock en trafikomläggning vid vilken delar av Klaraborgsgatan tas bort
med vad det nu för med sig av trafikplanering för gatunätet i övrigt. På
sikt bör vi ändå ställa oss frågan om det inte är mödan värt.
Med dagens förutsättningar skulle det lilla parkområdet vid Älvbrinken
upplevas mer som en park om gatuavsnittet mot viadukten Klaraborgs
herrgård krymptes till en minimibredd och belades med ett avvikande,
mer parkdanande ytskikt. Åtgärden skulle också omfatta ett borttagande
av befintlig gång och cykelbana och en omledning av densamma
närmare trappan upp mot Karl IX bro. Den nya sträckningen frigör
ytor att gräsbelägga vilket skulle vara välgörande för upplevelsen av
parken som ett sammanhållet område. Huruvida ytterligare åtgärder
än komplettering av träd och plantering av vårlökar för massverkan
ska vidtas är avhängigt om man på något sätt kan mildra de kraftiga
trafikstörningar kringgivande trafikapparat genererar. Att på ett
elegant sätt skapa åtminstone en relativt god tystnad, samtidigt
visuell trafikmildring är enskilt de viktigaste åtgärderna för att parken
i någorlunda mån ska återfå sin roll som rekreativ mötesplats intill
Klarälven.
Älvgatans allé, avsnittet Klaraborgs herrgårdspark till och med
Residensparken, Norra trädraden
Bakgrund
Redan på 1790 – talet togs ett beslut om att den dåvarande hamnkanten,
nuvarande Älvgatan inom detta avsnitt, skulle trädplanteras. Något
som, om planerna blev genomförda, torde vara en av de tidigaste
förekommande offentliga planteringarna i Karlstads historia. Vid
studier av historiskt material går också att återfinna tecken som tyder
på att trädplanteringarna genomfördes enligt intentionerna; en akvarell
av Per Nordquist från omkring år 1800 visar en trädrad, så också en
tonlitografi från 1850. På 1960 – talet omnämns att några av de då
äldsta träden utmed gatan troligen härstammade från Grevegårdens
parkanläggning som anlades i slutet på 1700 – talet.

Älvgatans allé - Almenparken
Huruvida några av de äldsta träden utmed Älvgatan idag är en kvarleva
från denna tid kan inte sägas utan undersökning av årsringarna, dock
kan med bestämdhet sägas att några av träden som är hästkastanjer;
Aesculus hippocastanum och till viss del lindar; Tilia ssp och
skogsalmar; Ulmus glabra är gamla. När det sedan gäller det yngre
kastanjebeståndet och skogslönnarna, avsnittet Pihlgrensgatan –
Timmys gatukök finns inga säkra uppgifter på när det planterades,
dock kan antas att det gjordes under 1900- talets senare del.
Nuläge
Inom ramen för projekt Älvpromenaden utförde arboristföretaget
Kratschmer Consulting AB en okulärinspektion av det aktuella
trädbeståndet i april 2012. I inspektionsutlåtandet konstateras att
två tredjedelar av kastanjeallén är av så pass svag vitalitet att hela
beståndet bör byta ut. Vidare konstateras att den sannolika orsaken till
den svaga vitaliteten är markförtätning samt att hela det område träden
växer i bör totalsaneras om nya träd ska planteras. Avslutningsvis
avråder Kratschmer Consulting AB från plantering av hästkastanj med
tanke på den framtida risken för angrepp av kanstanjeminerarmalen.
Plus
•
•
•
•

Starkt karaktärsdanande stadsbildskomponent med rötterna i
1700-talet
Bildar gatuavsnittets rumskänsla i samspel med bebyggelsen
Bidrar till optisk ledning utmed gatan
Utgör avgränsning mot älvfåran

Minus
• Två tredjedelar av träden i allén uppvisar svag vitalitet.
Restaurering med en stor andel utbyten behöver göras
• Träden står tätt och är lågt uppstammade
• Troligen återfinns trädens rötter delvis i vägkroppen
• Vid utbyten av träd bör inte kastanj användas med tanke på
framtida angrepp av ”nya” skadegörare
Framtiden
En mycket kulturhistoriskt viktig allé som utan tvekan måste
bevaras i egenskap av allé. Allén är en starkt karaktärsdanande
stadsbildskomponent och bildar gatuavsnittets rumskänsla i samspel
med bebyggelsen. Utöver detta bidrar det till optisk ledning utmed
gatan och utgör en avgränsning mot älvfåran.
Vid en eventuell trädförnyelse bör avståndet mellan träden rimligen
vara större än idag. För de nya träden ska hänsyn tas till trädslagets
slutliga krondiameter. Detta innebär förvisso färre träd, men träd med
en långsiktigt god vitalitet. Utöver detta bör träden ha relativt höga
stammar för att främja totalupplevelsen av promenadens fastigheter,
vatten och grönska. En annan aspekt att överväga är om trädet till
sin storlek ska matcha älvrummet eller fastigheterna utmed gatan.
Frågan är befogad då bebyggelsen är tämligen småskalig och
medger tämligen små träd allt emedan älvrummet kan matcha helt
andra volymer.

De nya träd som planteras bör enligt expertis inte vara kastanjer.
Kastanjeplanteringar är en djupt rotad tradition i Karlstad och utmed
det aktuella älvavsnittet har kastanjer, åtminstone bitvis, stått mycket
länge. I dagsläget är dock plantering av kastanj förenat med risker då
de kan angripas av kastanjebränna, minerarmal och bakterios.
Södra trädraden

Almenparken

Bakgrund
När det gäller träden på den södra sidan om Älvgatan, det vill säga
de träd som i huvudsak tidigare återfanns i gårdsmiljöerna, så får man
vid studier av gamla bilder en känsla av att dessa – om inte annat
så åtminstone genom lyckliga omständigheter – bildade något som
upplevs som ett dubbelsidigt allérum. Även idag finns gamla träd kvar
i gårdsmiljöerna, men många har tagits bort varför det dubbelsidiga
allérummet endast kan upplevas fragmentariskt. I dagsläget återfinns
de mest framträdande partierna av dubbelsidigt allérum vid IOGT
NTO (Haakens villa) och där träden bildar dubbelrad med den lilla
”Älvbrinksparkens” träd.
Nuläge
De träd som återfinns på allmän plats utmed Älvgatans södra
del hittas utanför IOGT:s NTO:s lokaler och består av 6 stycken
hästkastanjer. Träden inspekterades av arboristföretaget Kratschmer
Consulting AB under 2011 då det konstaterades att träden förvisso
hade en svag vitalitet men var bevarandevärda. Samtliga träd har
eller ska kronstabiliseras på grund av svagheter i kronan. Någon
inspektion av trädgårdsträden inom de privata fastigheterna har inte
genomförts. Det skall också noteras att i dagsläget står de aktuella
träden i en växtbädd som behöver utvecklas för att skapa bättre
växtförutsättningar och skydd mot trafikskador.
Framtiden
Om den norra trädraden förnyas och ett annat trädslag än kastanj
planteras kommer de få södra träden att tillsammans med de privata
trädgårdarna utgöra områdets bevarade gröna historia. Därmed
kan de betraktas som extra bevarandevärda och värnas såsom
kastanjeplantering även vid framtida förnyelseåtgärder.
Almenparken
Den gamla Skutbyggaregatan med intilliggande grönska i form av
gräs och träd blev med tiden Fredsgatan och övergick sedermera
till Almenparken och är så än idag. Parken är trots sin litenhet en
tillgång som mjukt, levande inslag i en i övrigt av hårdgjorda ytor
och byggnader präglad miljö. Tillika bildar parken ett välgörande
mellanrum mellan kvarteren och medger en siktlinje mot Klarälven
och ”Sockerslottet” på andra sidan älven. Till parkens brister hör att
den saknar kontakt med älven trots sin närhet, att området är i behov
av underhåll och kompletteringar samt att viktiga träd saknas.
Plus
•

Utgör ett mjukt och levande inslag i en i övrigt av hårdgjorda

Residenstorget
•
•

ytor och bebyggelse präglat område
Bildar ett välgörande mellanrum mellan kvarteren
Medger en siktlinje mot Klarälven och sockerslottet

Minus
• Saknar ”nära” vattenkontakt
• Skymd utsikt
• I viss mån trafikstört område

Minus
• Viktiga träd saknas
• Området är i behov av underhåll och kompletteringar
• Saknar koppling till älven

Framtiden
När det gäller åtgärder som syftar till att utveckla området bör man
ha i åtanke att dagens parkfunktion är mycket uppskattad, något
som besöksfrekvensen under sommarhalvåret vittnar om. Enligt mitt
förmenande är det dessa värden, vattenkontakten och kontakten
med den närmaste omgivningen som bör utvecklas, snarare än att
återgå till den torgbildning som återfanns på platsen för snart hundra
år sedan. En elegant torgbildning skulle dock vara vitaliserande för
området mellan parken och residenset. Vissa torgdanande element
skulle också kunna återkomma i parken liksom parkdanande element
i torget för att skapa en harmonisk helhet.

Residenstorget
Bakgrund
Älftorget, Gryttorget, Salttorget, Hamntorget – ja det lilla markområde
som idag går under namnet Residenstorget har haft många namn
genom historien. Dagens Residenstorg är egentligen en park och
har så varit sedan 1916 då man terrasserade och planterade det
dåvarande gamla Hamntorget. Vid denna tidpunkt var området,
som det skrivs i de historiska rullorna, ”En veritabel stenöken, som
förlänade något av tristess åt stadens i övrigt vackra centrumparti.”
Den park som uppfördes hade ungefär samma strikta grundton som
dagens park, men entrén från Järnvägsgatan var förlagd intill det hörn
där den stora pyramideken står idag. Eken och många av parkens
skogslönnar kan antas var från parkens ursprungsuppförande. Vid
den här tiden fanns inte skulpturen av Hertig Karl, utan platsen
pryddes av en fontänförsedd vattendamm som togs bort i samband
med uppförandet av skulpturen 1926.
Nuläge
Residenstorget är troligen en av Karlstads mest välbesökta parker.
Under trädens kronor kan besökarna äta sin lunch, njuta av en glass
eller sträcka ut sig i det friska gräset för en stunds vila. Stora skogslönnar
skapar parkens rumslighet och de långsträckta blomsterrabatterna
dess prakt. I dagsläget kan parken ses som en strand av fyra kring
Västra bron, som tillsammans med Teaterparken, området kring
Selma Lagerlöfs skulptur och området kring Solaskulpturen ramar in
ett mycket centralt vattenrum i staden. För trädens vidkommande är
dessa av blandade åldrar och har därmed olika behov för framtiden.
De äldre skogslönnarna behöver beskäras avseende torra grenar. Tre
stycken träd är av svag vitalitet och behöver bytas ut. Övriga lönnar,
liksom pyramidekarna är vid god vigör och behöver inte åtgärdas
mer än möjligen av framkomlighets- och / eller estetiska skäl. När det
sedan gäller annuellplanteringarna kan dessa tämligen lätt anpassas
utifrån en eventuell ny gestaltning.
Plus
•
•
•
•
•

Ligger strategiskt i centrum intill älven
Mycket välanvänd för spontanrekreation
Tillfredsställande grundgestaltning
70 % av trädbeståndet vitalt
Nära till shopping och förtäring

Residenstorget

Museigatans allé
Bakgrund
Museigatans träd har sannolikt sitt ursprung i 1920- talet och bildar
med sina klippta, strikta kronor en kajallé som till sitt formspråk
harmonierar med de gamla gårdsmiljöernas mäktiga pyramidekar.
Trädslaget i kajallén är pyramidalm; Ulmus exoniensis och trädens
vitalitet är relativt god trots den påvra växtmiljön i kajens trottoaryta.
Plus
•
•
•

Museigatans allé

Starkt karaktärsdanande. Skapar identitet tillsammans med
gårdsmiljöernas pyramidekar
Bidrar till optisk ledning utmed gatan
Alléns träd är vid relativt god vitalitet

Minus
• Dåliga växtförutsättningar
• Luckor
• ”Tränger” gångtrafikanterna i befintlig trottoarutformning
Framtiden
Vid en upprustning av gatuavsnittet bör man inte fråga sig om trädraden
ska bestå eller tas bort för att främja utblickarna mot Klarälven. Dessa
strikta träd starkt karaktärsdanande och tillskapar gatuavsnittet en
unik identitet tillsammans med gårdsmiljöernas pyramidekar. Därmed
bör de sparas, vitaliseras genom rotvitalisering och nya växtbäddar
samt kompletteras för att bli den trädrad som ursprungligen fanns i
området.
Övrigt med koppling till promenadens grönska
•
•

Det skulle vara vitaliserande om den gamla fina trädgården vid
Stadshotellet återuppstod
Sandgrundsparken behöver slutföras

2.4

Konstnärlig analys

Konstnären och landskapsarkitekten Monika Gora har under våren
2012 genomfört en inventering och analys av befintlig situation samt
den potential som området har ur estetisk, rumslig, och upplevelsemässig synpunkt. Det beskrivna området följer Klarälvens kajer från
Värmlands Museum i norr till Klarabergsbron i väster och omfattar
även den norra stranden mellan Klarabergsbron och Västra Bron
längs med gångvägen invid älven. Nedan ett kortare referat:
Idag finns det två promenadslingor i Karlstad döpta efter stadens två
kända personligheter; Sola (10 km) och Ferlin (5 km). Den här promenadvägen är kortare (2,5 km) men fylld av upplevelser och kulturarv.
Skilda miljöer gränsar mot varandra, man kommer riktigt nära älven
och riktigt nära stadens historia. Promenaden passerar stadens centrum, det finns alltid en chans att möta någon man känner eller skifta
en ny bekantskap. Kontrasterna och upplevelserikedomen kan tas tillvara och ger en fantastisk grund för vidare arbete. Det är inspirerande
att tänka på promenaden som att den är i Gustav Frödings dikters
anda; samma mustiga närhet till händelserna, känslorna, stämningarna – ja helt enkelt närhet till livet och hur det är att leva.
Det är ett stort försprång att det redan idag går att promenera hela
sträckan runt. De speciella och spännande miljöerna finns redan här
och kan ”dammas av” och lyftas fram. Hur mycket man vill förbättra
och förändra längs med promenaden beror på vilka avvägningar som
görs. Behovet av förändringar varierar också mellan de olika delarna.
Upprustningen av Älvgatan har en given prioritet eftersom en upprustning skulle betyda mycket för det här området och helheten och
verkligen ge utdelning för insatsen.
Det gamla (träden, husen, tidens avlagringar och patina) är en del
av Älvpromenadens charm och platsen karaktär idag. Hur väljer man
vad som skall behållas och vad som skall förnyas?
Om de gamla träden måste tas bort – vad händer då? Hur kommer
det att se ut? Kännas? Konstverk som ”Vindarnas Boning” och ”Cellisten” har samma råhet och strävhet som träden, stenkajen och älvens framfart.
Kan man tänka sig att använda konstverk med den karaktären inom
området? Eller kanske andra återkommande element som en speciell
typ av gatlyktor anpassade till de gående. Det behöver inte vara historiska kopior, det moderna kan mycket väl samverka med det gamla
men det gäller att hitta estetiskt hållbara lösningar som förstärker den
karaktär man är ute efter. Vissa platser, till exempel platsen vid Fredsgatan/Älvsgatan, kan behöva omgestaltas. Konstnärer kan med fördel delta i gestaltningsteamet tillsammans med andra professioner.
Ett bra sätt att påbörja projektet med Älvpromenaden är att anordna
aktiviteter längs med den här sträckan redan nu; guidade promenader, lopp (en uppmuntrande kort sträcka), tipsrundor, föreställningar
utomhus, kulturkvällar, konstutställningar mm.

Ovan ett äldre träd invuxet i ett staket vid Älvgatan
samt en äldre stentrappa ned till norra älvstranden.
Till vänster skulpturen ” Vindarnas boning” av Aimo Tukiainen
Till höger skulpturen ”Cellisten” av Liv Due

2.5

Trafik och gata

Älvgatan mellan Järnvägsgatan och Klaraborgsparken / Älvbrinken
är cirka 600 meter lång. I den västra änden slutar gatan i ett
parkeringsområde. Därifrån går den österut och passerar en park
och fyra stycken bostadskvarter på vägen mot Residenstorget.
Varje kvartersdel av gatan har sin särprägel. Ritning som anger
markbeläggning har upprättats och under innevarande år har även
en trafikräkning skett längs hela sträckan Älvgatan - Residenstorget
- Museigatan.
I den västligaste delen utgörs gatan av en återvändsgata som har
funktionen tillfart till parkeringsfastigheten, Gasverket 1, samt utfart
från fastigheten Klaraborg 1 och 2. Detta förhållande medför att
trafikmängden är liten och hastigheten låg. Gatudelen måste vara
kvar för att klara tillgängligheten för de tre fastigheterna. På den södra
sidan är kantstensparkering tillåten. Förbud att parkera råder på den
norra sidan. Älvgatan 30 meter väster om Älvbrinken, 375 fordon/ådt.
Det västligaste bebyggda kvarteret ligger mellan Älvbrinken och
Grevgatan. I detta kvarter är husen uppförda i en modernare
tidsperiod. Det medför att även gatan har en traditionell utformning.
Gatan är asfalterad och försedd med en kantstensförhöjd asfalterad
gångbana. Även här bedöms trafikintensiteten och hastigheten som
låg. Detta beroende att även denna del är en återvändsgata och
den enda tillkommande trafiken är de som ska till Älvbrinken och
fastigheterna längs med denna del av Älvgatan. Älvgatan 50 meter
väster om Grevgatan, 800 fordon/ådt.
På delen mellan Grevgatan och Pihlgrensgatan varierar gatubredden
mellan 10,0 meter och 7,5 meter. Den är asfalterad och försedd
med en kantstensförhöjd gångbana på den södra sidan. Parkering
mot avgift tillåts på den södra sidan. Gatuavsnittet består av äldre
bebyggelse och gatans utformning bör anpassas till bebyggelsen.
Gångbanan är belagd med smågatsten (knott) samt kullersten. Här
förekommer genomfartstrafik, men ändå bedöms både hastigheten
och trafikintensiteten som förhållandevis låg. Förbud mot parkering
råder på gatans norra sida. Älvgatan 30 meter öster om Grevgatan, 1
100 fordon/ådt.
Mellan Pihlgrensgatan och Almenparken är gatan 7,0 meter bred och
försedd med en separat gångbana. Här kan förekomma genomfartstrafik från öster, ändå upplevs det även här att trafikintensiteten och
hastigheten är låg. Parkering är tillåten på gatans södra sida. Detta
medför att gatan upplevs som trång. Älvgatan 30 meter öster om
Philgrensgatan, 1 250 fordon/ådt.
Från Almenparken och österut till Residenstorget består bebyggelsen
av stenhus från tidigt 1900-tal. Här är gatan enkelriktad i västlig
riktning. Gatan avslutas med en vändplats i den mittersta delen.
Gång- och cykeltrafiken är separerad. Parkering av bilar är tillåten
både den norra och södra sidan. På den här delen finns viss publik
verksamhet.

Residenstorget utgör en del av infarten till Karlstads centrum. Den
trafikeras av trafik som kommer från de norra stadsdelarna samt
från Karl den IX:s gata. En stor del av trafiken utgörs av gång- och
cykeltrafikanter. Området trafikeras också av kollektivtrafik såsom
lokal- och länstrafik. Kollektivtrafiken utgör en betydande del av
trafiken på Residenstorget. Den totala årsmedeldygnstrafiken
är uppmätt till cirka 5 000 fordon. Residenstorget är en viktig
trafikknutpunkt. Kollektivtrafiken har här angöringspunkter, den är en
infart till mötespunkter i centrum och tre av cykeltrafikens huvudstråk
korsar Residenstorget. Därför bör en hög framkomlighet för samtliga
trafikslag behållas samtidigt som Residenstorget stärker sin prägel
som torg. Residenstorget södergående trafik, 2 000 fordonIådt.
Residenstorget norrgående trafik, 3 000 fordon/ådt.
Museigatan följer älven och går mellan Kungsgatan och
Sandgrundsgatan. Gatans bredd varierar mellan 8,0 meter och 8,5
meter. Fordon tillåts att parkera på gatan västra sida. Kantstens
förhöjda gångbanor finns på gatans båda sidor. Gatan har funktionen
av både bostadsgata och gata för genomfartstrafik. Däremot bedöms
hastigheten som förhållandevis låg. Gatan trafikeras mestadels av
personbilar och gång- och cykeltrafik, eftersom den utgör en tillfart till
Sandgrundsbron. I den sydliga delen av gatan förekommer en hel del
genomfartstrafik.
Museigatan 30 meter söder om Herrgårdsgatan, 2000 fordon/ådt.
Museigatan norr om Herrgårdsgatan, 400 fordon/ådt.
Övrigt
Bussparkeringen måste lösas, parkering för torghandlare måste lösas,
sträckan måste rymma parkering för handikappade och lastplatser.
Älvgatan, Residenstorget och Museigatan måste vara tillgänglighetsanpassade.
Ett av cykeltrafikens huvudstråk följer längs med Älvgatan, cyklisterna
här ska ha en slät yta att köra på. Med fördel kan cykeltrafiken få en
egen bana på respektive sida av gatan (enkelriktning).

Till vänster Älvgatan ut mot residentorget
och korsningen med Järnvägsgatan.

2.6

Ledningar mm

Fjärrvärme
Samtliga fastigheter förutom Philgrensgården och kommunens
hus Älvgatan 7 och 9 har fjärrvärme, ledningarna är av god kvalite.
Älvgatan 7 och 9 kan anslutas från Almenparken. Philgrensgården
från Philgrensgatan. I de fall utbyggnad sker på gårdarna på Björnen
4 och 13, beroende på hur stor denna blir kan det vara nödvändigt att
byta ledningen i Älvgatan som kommer från Almenparken.
Vatten
Inventering av ledningarnas status har genomförts under 2012 genom
filmning. Vattenledningen i gata har inga större problem och klarar en
utbyggnad inne på gårdarna.
Spillvattennätet
Ledningarna måste bytas på Älvgatan från halva Televerkshuset
(Björnen 13) och förbi Almenparken därefter relining fram till halva
Flackska gården(Almen 15).
Ledningen i Almenparken halva sträckan relining andra halvan utbytes
(delen fram till Drottninggatan).

All el förutom till Timmys och båten är förlagd i gångbanan. Förstärkning
av nätet kan behövas om utbyggnaden av gårdarna på Björnen 4 och
13 kommer till. I de fall ombyggnad av gatan kommer önskas minst att
2 kabelrör dras med i hela sträckningen. Mindre kabel utbyte kommer
att ske längs sträckan.
Belysning
Belysningen som sitter närmast älven måste bytas. Stolpar och kabel
är av undermålig kvalitet.
Kajen
Okulärbesiktning har gjorts, kajen lutar ej farligt åt något håll.
Krönstenarna har förskjutits vid trapporna pga gatans uttryckning.
Trapporna bör omläggas i samband med gatuombyggnaden. På
80-talet injekterades kajen med kalkcement oxh större fogöppningar
tätades.
Någon grävning innanför kajkanten har inte skett för att kontrollera
statusen, sker så fort samråd hållits med länsstyrelsen. Grävplatser
är mittför ”Länkarna” Laxen 5, mellan Grevgården och Älvgatan 17
samt öster om infarten till Almen 15.

Grevgatan utbyts hela ledningen.
Älvgatan längst västerut utanför Laxen 11 och 12 bytes ledningen
helt.
Dagvatten
Filmning har inte kunnats gjorts pga älven dämmer upp i systemet.
Man får antaga att ledningarna är dåliga och att reparationer behövs
på samma sträckor som spillvatten ledningarna.
På ett flertal fastigheter är det oklart om de har eller utnyttjar sin
dagvattenservis. (Husen Älvgatan 7 och 9 med flera.)
I de fall byggnation kommer tillstånd på innergårdarna kommer VAverket kräva att dagvattenseparation utförs.
Kostnader
Älvgatan , delen Grevgatan-Järnvägsgatan
Spill: grävning 200 m, kost: 2mkr.
Spill : relining 110 m, kost: 0.35 mkr
Dagvatten, se ovan
Total kostnad : 5 mkr
Tele
Ledningarna ligger i block i gångbanan utmed hela Älvgatan . Ett stort
ledningspacket går från ”Televerksbyggnaden” tvärs över
Älvgatan och över mot teatern. På Älvgatans sidan går de ner i trappan
som är väster om Timmys.
El + Solnät

Till vänster Älvgatan i vy västerut.
Stenläggning, stabbstenar och Kolswabalk
tränger ut mot träden och kajkanten .

2.7

Sammanfattning / problematisering

Vi lär också att den lilla parken vid Älvbrinken är en rest av forna Klaraborgs herrgårdspark och att den trots sin litenhet fortfarande har
Vi lär oss mycket genom inventeringsarbetet. Vi får insikt i områdets betydelse inte minst som grön barriär ut mot trafikleden.
förvandling från 1700-talets utgårdar och hamnverksamhet till den
omvälvande förändringen under 1800-talet, hamnen som flyttas till Den så karaktäristiska allén utmed Älvgatan har troligtvis redan tillTyggårdsviken och kulmen naturligt i och med stadsbranden år 1865. kommit på 1700-talet och borde därmed anses vara given i en framEn brand som ödelade i stort sett hela staden men som också kom tida utformning. Dock har också konstaterats att två tredjedelar av
att ge startskott på en ny stadsplan med öppna esplanader och strikta träden är i så dåligt skick att de måste bytas ut.
kvarter. En stad som också var beredd på ett kommande1900-tal.
Vi har fått en tydligare bild av hur området runt västra bron förvandlaÄlvgatan - Residensplatsen - Museigatan utgör med sannolikhet des under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet från en hamndet bästa och mest samlade av kulturhistoriskt värdefull bebyg- och lastageplats till stadens officiella finrum med  Residenstorg och
gelse i Karlstad. Kulturmiljön blir därför med nödvändighet di- Residenspark i klassicistisk stil.
mensionerande för hur området skall utvecklas framgent.
Vi vet också att gatans skick, stenläggning, ledningar under mark och
Det ger en tydlig inriktning för restaurering av gatumiljön, vid val av armaturer har störst underhållsbehov utmed Älvgatan utanför kv Björmarkbeläggning, möblering och indelning av ytor. Generellt ger detta nen och kv Almen.
också en inriktning om mycket stor varsamhet, om behovet av att
städa undan illa anpassade element och att restaurera miljöer med Vi vet att trafiken längs Älvgatan och Museigatan är måttlig och därhjälp av enkelhetens estetik.
med möjlig att förändra till en gåfartszon. Vi har fått en teknisk beskrivning för hur Museigatan kan öppnas för dubbelriktad trafik ut mot
Gatan bär i olika avsnitt tydligare tidsavtryck än andra och naturligt Kungsgatan och vi vet att Residenstorget trafikeras i genomsnitt av
nog så följer detta den faktiska utbyggnad av staden som skett. Dessa ca 5000 fordon per dygn.
karaktärsdrag bedöms vara väsentliga utgångspunkter i det fortsatta
arbetet:
Det finns en gemensam vilja hos både fastighetsägare, företagare
och kommunen att i högre grad öka älvkontakten mellan gårdarna
och älven för verksamheter och boende i den byggda miljön.
Älvgatan är med sin äldsta trähusbebyggelse den del som mest
är präglad av 1700-talet och tiden fram till branden.
Residenstorget med parken, residenset och teatern på motsatta
sidan av älven blir grundstenar i den nya klassicistiska stadsplanen och tillsammans formar de den plats som blev stadens
officiella centralpunkt under slutet av 1800-talet.

Vi har med hjälp av en konstnärlig analys lärt oss se de många ursprungliga och befintliga estetiska värden som finns utmed Älvpromenaden och insett vikten av att i första hand ta bort felaktigheter och
städa.

Museigatan är en modernare gata, starkt influerad av 1900-talets
första hälft med nationalromantiska och nyklassicistiska stadsvillor.

Förstudien berör i första hand de, i kartbilden till höger, med vita linjer
och cirklar markerade platserna, Älvgatan - Residensplatsen - Museigatan, på södra sidan älven och främst teaterparken på den norra
sidan.
Bebyggelsens inre gårdar är markerade med orange och utgör en
stor utvecklingspotential.
I de med röda linjer markerade gårdarna pågår processer med förändringar i detaljplanen, översyn av byggrätter och ändrad användning.

Till höger tre bilder från utställningen Älvpromenaden
då den visades i en lokal i Mitt i City.
Överst modellen och det sk ”klotterplanket”

3.0 Förslagsfas

Från mitten av maj månad då inventeringsarbetet i huvudsak var genomfört hölls ett antal möten med en större grupp företagare, fastighetsägare och berörda föreningar inom området, dels för att delge
den information som inventeringen givit men inte minst för att gemensamt tänka framåt. Vad vill de som bor inom området? Vad vill fastighetsägarna se för framtid? Det kulturhistoriskt intressanta området
berör också naturligtvis föreningar som Karlstad Gillet, Karlstad Hembygdsförening och Karlstad Lever. Förslagsarbetet inleddes på det
viset att vi presenterade fakta och respektive grupper framförde sina
synpunkter och intressen.

Utställningen kunde som planerat invigas måndag 17 september under högtidliga former och relativt stor mediabevakning. Under månaden som utställningen sedan pågick sågs den av mellan fyra och fem
tusen besökare, Nedan följer en sammanfattning på de åtgärder som
föreslås i utställningen, uppräknat från Museigatan i öster till Klaraborgsparken i väster:
1/ Entrén till Museiparken:
Kätting och pollare borttages. Ursprungliga gångar vid entré till pergolan återskapas. Vildvin planteras vid pergola.
2/ Museigatan:
Kätting och pollare borttages. Gata / körbana / gångbana stenlägges i
en nivå utan höjdskillnader. Växtbäddar skapas för almarna, saknade
almar återplanteras. Belysningsarmaturer bytes ut. Gata klassas som
gångfartszon.

Under juni månad informerades stryrgruppen, de berörda nämnderna
och under sista veckan innan sommaruppehållet hölls ett öppet informationsmöte om den genomförda inventeringen på gamla Wermlandsbanken.
3.1

Utställningen

Enligt tidplanen var en utställning av projektet planerad mellan mitten
av september till mitten av oktober. Gruppen var enig om att modell
skulle byggas och till hjälp för detta anlitades inredningsarkitekten
Lotta Appelquist från Sunne. Utställningslokal diskuterades och slutligen kunde vi ställa ut i tre lokaler: Först en vecka på gamla Wermlandsbanken, så en vecka på kulturhuset / bibliotektet och sedan två
veckor i en lokal i Mitt i City som fritt erbjöds kommunen att disponera.
Inriktningen på utställningen skulle följa stadsmiljögruppens ställningstaganden men också präglas av andra aktörer än kommunen.
De företagare och andra som numera ingick i förslagsarbetet kom
med egna idéer och utställningen skulle redovisa något av detta.
Vidare beslöt vi att skapa en idérik, lekfull, fantasigivande och lätt tillgänglig utställning som bjöd in till samtal och inte bara pekade ut något som redan var bestämt. Den öppna dialogen skulle också prägla
vår utställning.
Modellen byggdes i stadsbyggnadsförvaltningens gamla modellverkstad och växte successivt fram i dialog mellan modellbyggaren och
stadsmiljögruppen.
Arkitekter från Sweco bistod i diskussionerna om utformning och
hjälpte oss att ta fram attraktiva illustrationer.

3/ Stadshotellet:
Gata/ gångfartszon lika ovan. Trafik öppnas i båda riktningar med utfart mot järnvägsgatan/Kungsgatan. Bryggor anlägges vid älven mitt
för stadshotellet, dels som serveringsbrygga dels för båtangöring.
4/ Residenstorget:
Hela torget stensättes i vackert mönster. Busshållplats och refuger
borttages så det blir en jämn yta. Körbanor minskas men snabbstopp
tillåts för ”kiss and drive” parkering.
5/ Residensparken:
Parken restaureras enligt 1920 års gestaltning. Båten flyttas bort och
sittplatser ordnas med mycket attraktiv utsikt. Brygga anlägges vid
kaj.
6/ Teaterparken:
Parken omgestaltas med öppna gångar mot söder. Ett kallbadhus
byggs i älven som rymmer både café och restaurang. Badplats med
bryggor iordningställs. Ny lekplats i anslutning till badet.

7/ Almenparken:
Nuvarande rabatter och möblering rensas bort. Hela ytan ned mot
älven stenlägges som torg. Större brygga anlägges för både båtbuss
och andra. Entréer in till Almengården öppnas. Park och gata förlängs
fram till Drottninggatan.
8/ Älvgatan:
Gatan görs om till gångfartszon. Armaturer och möbler byts ut. Allén
restaureras med friska träd i riktiga växtbäddar. Grusgångar längs kajen. Bryggor vid äldre stentrappor. Bort med avgränsningarna, kolswabalk och kätting.
9/ Klaraborgsparken:
Gatan genom parken görs om till grusgångar. En smal och vacker
byggnad för museiändamål eller liknande föreslås.

3.2

Synpunkter från utställningen

Under och efter utställningstiden inkom 12 st e-post brev med synpunkter, 21 st yttranden via facebook och 239 st skrivna brev i förslagslådan / ”klotterplanket”.
Överlag redovisades mycket positiva synpunkter om utställningen och
förslagen och svaren vittnar också om en glädje över att få vara med,
att ha blivit inbjudna i samtalet och en vilja att utveckla det attraktiva
Karlstad.

Det lämnas massor av idéer till utveckling av verksamheter, vilket vi
inte direkt råder över från kommunalt håll men som vi kan inspirera
till och underlätta för att skapa. Frågan är hur vi skall kanalisera
alla dessa idéer? Företagslotsar från kommunledningskontoret och
etableringsgruppen kommer att bjudas in i arbetet med de externa
kontakterna.

Påfallande många menar att trafikstrukturen också kan förstärkas
med en ny bro för fordonstrafik i förlängningen av Våxnäsgatan   i
riktning snett söderut mot Herrgårdsgatan.

Trafikomställningen till en gångfartzon bemöts nästan enbart positivt
och snarare ställs krav på ännu ”hårdare” tag. Några menar att biltrafik
borde förbjudas helt. Möjlighet att få trafikseparerade cykelbanor bör
studeras vidare där en trafikanalys av alla trafikslag för hela centrum
behövs som underlag för vidare planering.

Förändringarna med att öppna kv Almen och bygga om Almenparken
till det nya Fisketorget är annars det mest omtalade och bejakade
förslaget. Detta jämte att både ta bort ”Båten” och bygga om Timmy´s
grillkiosk i en mer attraktiv och till platsen anpassad utformning råder
det stor enighet ikring.

Allmänt vill också de flesta som lämnar synpunkter åstadkomma
mera liv både i och runt Älven. Man vill se fler broar framförallt för
gående, fler bryggor för att kunna närma sig vattnet och fler båtplatser För att tillgodose kraven på tillgänglighet för alla längs Älvgatan och
Museigatan måste gatubeläggningen passa både för gående, för
för enkel angöring med småbåtar.
cykel och för rullatorer och vara anpassad till en kulturhistorisk miljö.

Förslaget att tillåta utfart mot Kungsgatan från Herrgårdgatan nämns
också ofta bland de som lämnat synpunkter.

Mer kritiska synpunkter finns däremot om förslagen på bl a kallbadhus/
café vid älvstranden nedanför teatern och ett höghus med museum
i Klaraborgsparken. Kallbadhuset borde hellre placeras uppströms
utanför Selma Lagerlöfsparken eller något längre nedströms.
Störningar från trafiken på bron och att utsikten mot teatern skyms
anges bl a som orsaker. Samordningseffekten med teaterns behov av
en servering uteblir också beroende på att avståndet ned till älven är
för långt.
Tveksamheten angående ett Guggenheimmuseum i Klaraborgsparken
motiveras i första hand av att det känns omotiverat med ett så högt hus
på den platsen och den i utställningen redovisade placeringen var för
nära Karl IX bron. Någon föreslår en mindre dominerandeutställningspaviljong som istället placeras mitt i parken.
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4.0 Programförslag

9/ Klaraborgsparken:
Gatan genom parken görs om till grusgångar i packat stenmjöl. En
smal och vacker byggnad för museiändamål eller liknande föreslås.
4.1

1/ Entrén till Museiparken:
Kätting och pollare borttages. Ursprungliga gångar vid entré till pergolan återskapas. Vildvin planteras vid pergola.
2/ Museigatan:
Kätting och pollare borttages. Gata / körbana / gångbana stenlägges i
en nivå utan höjdskillnader. Växtbäddar skapas för almarna, saknade
almar återplanteras. Belysningsarmaturer bytes ut. Gata klassas som
gångfartszon.
3/ Stadshotellet:
Gata/ gångfartszon lika ovan. Trafik öppnas i båda riktningar med utfart mot järnvägsgatan/Kungsgatan. Bryggor anlägges vid älven mitt
för stadshotellet, dels som serveringsbrygga dels för båtangöring.

Etappindelning

Prioritering och etappindelning av programförslagen 1 - 9 följer
illustrationen på vänster sida i detta uppslag. Prioriteringarna grundar
sig på genomförbarhet, prioriterade önskemål samt teknisk status,
vad är i störst behov av underhåll osv. Vidare kan man diskutera
vilka av de föreslagna åtgärdena som går att utföra med försumbara
kostnader, samt var det finns privata fastighetsägare som intresserade
och pådrivande medaktörer?

Den föreslagna förändringen av trafiken Herrgårdsgatan/Kungsgatan
kanske kan planeras som ett första steg i den kommande förändringen.
Utbyggnad av en brygga framför stadshotellet måste projekteras för
rådande vattenförhållanden, isproblematik osv. Ett serveringsdäck i
marknivå bedöms kanske inte så problematiskt.
Inom området för teaterparken finns omedelbara behov av
förändringar för cykelbanor och sträckningar, markbeläggningar bör
ges en fungerande helhet.
Frågan om en serveringspaviljong vid teatern kan bli aktuell för ny
prövning om det bedöms väsentligt för verksamheten.

Etapp 1/ Kv Almen och Fisketorget

Etapp 3/ Älvgatan och Klaraborgsparken

Förslagen inom detta område är de mest omtalade och efterfrågade.
Här råder en mycket stor utvecklingspotential från dagens situation
till det föreslagna Fisketorget. Platsen är omgiven av kommunala
och privata fastigheter där förändringsprocesser pågår. Gatans och
markens beskaffenhet/status är i stort behov av underhåll. Närheten
till stadens kommersiella centrum kan ge omedelbara effekter för
besöksnäringen.

Gatans förlängning västerut från kv Almen är naturligtvis angelägen
för att dels åstadkomma en sammanhängande miljö utmed gatan,
dels för omläggning av trafiken men också med tanke på den
detaljplaneprocess som pågår i kv Gäddan.
Om ledningsdragningar i mark skall restaureras eller bytas ut måste
hela vägkroppen undan för undan grävas om. I detta sammanhang
sker naturligtvis också uppgrävning och förnyelse av växtbädd samt
omplanteringar- nyplanteringar av allé träd.

Återstår att närmare projektera Älvgatans blivande marksektion
med materialval och indelning för integrerad eller separerad trafik.
Växtbäddar och trädtyper, ålder mm måste projekteras och ges en Etapp 4/ Museigatan
lösning som blir prejudicerande för hela Älvgatan. Översyn och plan
för belysningsarmaturer, möblering och skyltning.
Museigatan är väl det stråk som redan idag används mycket flitigt
från och till Sandgrundparken. Förslag till ny markbeläggning bör
5/ Residensparken:
Samverkan med fastighetsägare i kv Björnen bör integreras i nuvarande projekteras, nya växtbäddar samt borttagande av gångbanan mot
Parken restaureras enligt 1920 års gestaltning. Båten flyttas bort och detaljplanearbete samt om möjligt utöka detaljplaneområdet till hela älvsidan bör förberedas så att de inte skadar befintliga rotsystem i de
sittplatser ordnas med mycket attraktiv utsikt. Brygga anlägges vid kvarteret. Förberedelser och förhandlingar för att möjliggöra en flytt vackra almarna.
kaj.
av restaurangverksamheten i ”Båten” är angelägna och potentiellt
möjliga inom detta område.
Entrén till Museiparken/Sandsgrundsparken bör projekteras med
6/ Teaterparken:
ursprunglig utformning som förebild.
Parken omgestaltas med öppna gångar mot söder och tydlig vertika- Utställningens förslag att Båten ska bort ges bland inkomna
litet i platerade träd. För markbeläggning i gångar och platsbildning synpunkter ett tydligt stöd men lika stort är stödet för att också Timmy`s
runt teatern samt genomgående cykelvägar prövas möjligheten att grillkiosk ska byggas om. Detta bör i sammanhanget förankras med 4.2
Källhänvisning
använda stenmjöl.
fastighetsägaren.
Innehållet i denna rapport / programförslag är till del hämtade ur
7/ Almenparken:
Genom samverkan med företagslotsar och etableringsgruppen kan djupare utredningsmaterial som framtagits under inventeringsfasen.
Nuvarande rabatter och möblering rensas bort. Hela ytan ned mot planering ske för eventuella nya etableringar av verksamheter i För kommande projektering bör dessa utredningar finnas tillgängliga
älven stenlägges som torg. Större brygga anlägges för både båtbuss området.
som underlag:
och andra mindre båtar. Entréer in till Almengården öppnas. Park och
gata förlängs fram till Drottninggatan.
Etapp 2/ Residenstorg, residenspark och teaterpark
1/
Kulturmiljöutredning för stråket Älvpromenaden
4/ Residenstorget:
Hela torget stensättes i vackert mönster. Busshållplats och refuger
borttages så det blir en jämn yta. Körbanor minskas men snabbstopp
tillåts för ”kiss and drive” parkering.

8/ Älvgatan:
Gatan görs om till gångfartszon. Armaturer och möbler byts ut mot
historiskt anpassade modeller. Allén restaureras med friska träd i riktiga växtbäddar. Trädtyp, Hästkastanjer eller inte, övervägs noga med
hänsyn till sjukdomsrisker. Grusgångar med packat stenmjöl anläggs
längs kajen. Bryggor i träkonstruktion anläggs vid äldre stentrappor.
Stabbstenar, kolswabalk och kätting avlägsnas.

Detta område ringar in Västra bron och är mycket viktigt både som
entréplats och stadens officiella finrum. Föreslagna förändringar 2/
behöver projekteras framförallt med hänsyn till trafiksituationen.
Länsbussar och stadsbussar angör platsen dagligen men vid
översynen av linjesträckningar, vid kommande förändringar av 3/
resecentrum och busstation och det planerade Karlstadstråket (BRT)
kan platsen ges en annan utformning.

(Värmlands Museum 2012:15)
Älvpromenaden i Karlstad
(Monika Gora 2012-05-24)
Älvstråket i Karlstad
(WSP 2012-05-07)

