


På Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler 
och bättre väntsalar med bättre service för resenärer 
än i dag. Det gamla stationshuset fyllde 150 år 2019 
och är navet på resecentrumområdet, men är för litet 
för att rymma alla resenärer och all service till dem. 
Därför planerar vi att bygga ihop det gamla stations- 
huset med ett nytt hus via en glasad länkbyggnad.  

Bättre tillgänglighet 
Den förlängda byggnaden ger också möjlighet att 
bygga bort nivåskillnader mellan gata, stationshus och 
perrong vilket kommer att förbättra tillgängligheten. 
Stationshusen kommer även att kunna nås via trappor, 
hissar och rulltrappor direkt från Vikenpassagen.

Befintlig station och nytt stationshus

Fakta 

•  Nuvarande stationshus invigdes 1869  
och ägs idag av Jernhusen.

•  Arkitekt Hjalmar Kumliens idé var  
att skapa en vacker fond till stadens  
centrala gator.

•  Stationen byggdes i nyrenässansstil,  
en ovanlig stildräkt för Karlstad.

•  Idag är stationshuset kulturmärkt och 
fasaden är i sin helhet idag mycket 
välbevarad.

Byggnationen 

inväntar beslut om 

detaljplanen.

Sweco



Hamngatan
Hamngatan blir en stadsgata med mer plats för gående, 
cyklister och handel. Samtidigt kommer den att utgöra 
en viktig del av Karlstads resecentrum med busshåll-
platser längs gatan för att enkelt kunna byta mellan tåg, 
regionbussar och stadsbussar.

Järnvägsgatan
Den södra delen av Järnvägsgatan blir en buss- 
gata med hållplatser på båda sidor, från Hamngatan  
till Drottninggatan. Biltrafiken flyttas till den del av  
Drottninggatan som idag är bussgata, mellan Fredsgatan 
och Järnvägsgatan. Trottoarerna på Järnvägsgatan 
breddas för att ge generösare utrymme för gående.

Trädgårdsgatan
Trädgårdsgatan blir Karlstads resecentrums södra 
entré. Och det är här som hämtning och lämning med 
bil i första hand kommer att ske.

Enkelt att nå centrumkärnan  
– ingen genomfartstrafik
Tillgängligheten till Karlstads centrum är viktig och 
kommer vara god såväl under byggtiden som efter 
ombyggnationen. Genom att flytta genomfartstrafiken 
från Hamngatan till nybyggda Vikenförbindelsen får de 
som har ett ärende till centrum större utrymme.

Enklare att gå och cykla
Det kommer att vara möjligt att gå på båda sidor om 
Hamngatan. På södra sidan, längs järnvägen, kommer  
även en cykelbana att byggas. Det kommer att finnas  
passager över Hamngatan vid Fredsgatan, Järnvägsgatan  
och Västra Torggatan. Den vid Järnvägsgatan kommer 
att vara signalstyrd. 

Två nya rondeller
Två nya rondeller byggs i vardera ände av Hamngatan 
för att bussarna ska kunna vända inom området.  
Den ena är redan byggd och finns i höjd med dagens 
busstation, den andra byggs i korsningen Hamngatan-
Östra Torggatan.

Gator och vägar runt  
Karlstads resecentrum

White Arkitekter

Järnvägsgatan

Hamngatan/Östra Torggatan

White Arkitekter

White Arkitekter

Hamngatan



Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlands-
banan. För att göra det möjligt för fler person- och 
godståg att passera, bygger vi om spåren och per-
rongerna på området. Den nya mellanplattformen 
får därför fyra tåglägen. Resenärer kommer använda 
Vikenpassagen och Trädgårdslänken för att ta sig till 
och från mellanplattformen via trappor, hissar och 
rulltrappor för full tillgänglighet för alla.

Tågen går under hela byggtiden
Under hela tiden kommer det att gå tåg på Karlstads 
centralstation eftersom halva spårområdet byggs om  
åt gången. Först går tågen på spåren närmast stations-
huset för att sedan flytta över till de närmast Viken, när 
de är färdigbyggda.

Nya spår, tåglägen och perronger

Fakta 

• Det blir 7 tåglägen på Karlstad C.
•  Cirka 4800 meter ny järnvägsräls läggs 

på stationsområdet.
• 20 nya växlar monteras på Karlstad C.
• Är klar våren 2026.

White Arkitekter White Arkitekter



Trädgårdslänken är en ny gångbro som skapar ytterli-
gare en passage över järnvägen så att det blir enklare 
att ta sig mellan centrum och de södra stadsdelarna. 
Och det blir inte bara en bro - det blir en park som 
leder rakt ner i vår vackra stadsträdgård! Det innebär 
att vi får ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga 
grönområden i centrala Karlstad - Stadsträdgården och 
Sandgrundsudden. Bron kommer också fungera som 
entré till perronger och andra resefunktioner.

Träd och park på bron
I brons trappor planteras träd och på bron blir det en 
parkzon med växtbäddar, pergolor och sittplatser. 
En plats att njuta på, cirka sju meter upp i luften. 
Glasräcken gör bron trygg och säker med bevarad 
utsikt.

Enkelt för gående och resenärer
Bron kommer att göra det enkelt för resenärer att ta  
sig till perrongerna och andra resenärsfunktioner.  
Det blir trappor och hissar på båda sidor om bron och 
till mittplattformen.

Konstnärlig gestaltning
Konstnären Sara Nilsson har upphandlats av Karlstads 
kommun för att utsmycka Trädgårdslänken. Verket 
består av två skulpturer i brons som kommer att vara 
placerade i växtytorna uppe på Trädgårdslänken och 

temat är naturen, trädgård och odling. Den ena skulp-
turen fokuserar på blommor och pollinatörer och den 
andra är inriktad mot träd och fåglar. De 130 centimeter 
höga skulpturerna ska ge en välkomnade känsla och 
locka in besökare i parkzonen.

Trädgårdslänken – en grön 
gångbro över järnvägen

Fakta 

• Cirka 7 meter hög.
• 83 meter lång inklusive trapporna.
•  Bron är 8 meter bred och består av två 

gångzoner (3 respektive 1,2 meter) samt 
en 3,5 meter bred parkzon med växter.

•  Bron har en stomme av betong, gång-
ytor i granit, sittytor och trappor är i trä, 
corten-stål vid planteringar och hela 
bron omges av räcken i glas.

• Är klar våren 2026.



Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och 
binder ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, 
Viken och Inre hamn.

Reslust 
& stadsliv



Visste du att?



1866 beslutades att järnvägen, Nordvästra 
stambanan, skulle dras via Karlstad. 

• Kung Oscar II besökte 
Karlstad år 1895. Han 
kom med tåg och stations-
huset smyckades med 
girlanger och trappan 
användes som scen. 

• Även när kung Gustav V kom på besök 1912 
användes ytan framför stationshuset för en 
ceremoni. 

• Järnvägsparker runt stationshusen kom inte 
bara till för att ge en representativ entré – de 
skyddade också staden och stationshusen  
från bränder orsakade av lokens gnistor. 

En förebild för Trädgårdslänken är High Line i 
New York – en park på en nedlagd järnvägslinje 
en bit upp i luften. 

Karlstads Hembygdsförening



Redan 1878 byggdes en gångbro för att ge  
ett tryggt alternativ till att gena över järnvägs- 
spåren. Den stod intill stationshuset och revs 
1967 när den ersattes av Vikentunneln. 

• En tillfällig bro över järnvägen under byggtiden 
skulle kosta cirka 40 miljoner kronor.   

• En vardag avgår cirka 80 tåg från Karlstad C, 
varav 60 är persontåg.

• 2022 gjordes 1,2 miljoner resor med buss från 
hållplatserna Busstationen, Residenstorget och 
Drottninggatan.

• Det gjordes 10,65 miljoner resor i den allmänna 
kollektivtrafiken i Värmland 2022. Det är 30 000 
resor per dag.

• Det har funnits motorburen stadstrafik i 
Karlstad i över hundra år, sedan 1922. 

Erik Klintedahl

Järnvägsmuseet



Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister 
under järnvägen. Den knyter ihop Karlstads centrum 
med stadsdelarna söder om järnvägen, och fungerar 
även som entré till tågens plattformar för resenärer.

Bredare och mer tillgänglig
Dagens Vikentunnel upplevs ofta som trång och otrygg, 
därför kommer den att breddas från 3 till 10 meter. Den 
blir då en trygg passage för både gående och cyklister. 
Även resenärer kommer använda den för att nå mitt- 
perrongen. Flacka ramper, hissar och rulltrappor gör 
den tillgänglig för alla. 

Konstnärlig gestaltning
Konstnären Peter Svedberg har upphandlats av 
Karlstads kommun för att gestalta tunneln. Han kommer 
att arbeta med ljusbilder med samtida och historiska 
motiv för att visualisera Karlstad som plats. Bilderna 
kommer att vara belysta och ha ett lager av packat glas 
i förgrunden, som genom att förskjutas något ger en 
rörlig känsla. Gestaltningen kommer bestå av flera delar; 
dels två runda konstverk som är två meter i diameter, 
dels två rektangulära verk som är två meter höga och 
15 meter långa. Modellerna här intill visar hur konstnären 
tänker sig de färdiga verken. 

 
 

Öppnar igen våren 2026
Under den tre år långa byggtiden kommer Viken- 
passagen att vara stängd. Gående och cyklister 
hänvisas till Löfbergsviadukten eller Klaraborgs- 
viadukten. Du som bor i området runt tunneln kan  
även ansöka om det kostnadsfria Vikenbusskortet. 

Vikenpassagen  
– bred, ljus och trygg

Fakta 
• 10 meter bred.
• Cirka 70 meter lång.
•  Vikenpassagen består i huvudsak  

av betong.
• Tre stycken hissar.
• En rulltrappa till mittplattformen.
• Är klar våren 2026.

Sweco
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Häng med när vi bygger hela Värmlands resecentrum: karlstad.se/resecentrum











På Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler 
och bättre väntsalar med bättre service för resenärer 
än i dag. Det gamla stationshuset fyllde 150 år 2019 
och är navet på resecentrumområdet, men är för litet 
för att rymma alla resenärer och all service till dem. 
Därför planerar vi att bygga ihop det gamla stations- 
huset med ett nytt hus via en glasad länkbyggnad.  

Bättre tillgänglighet 
Den förlängda byggnaden ger också möjlighet att 
bygga bort nivåskillnader mellan gata, stationshus och 
perrong vilket kommer att förbättra tillgängligheten. 
Stationshusen kommer även att kunna nås via trappor, 
hissar och rulltrappor direkt från Vikenpassagen.

Befintlig station och nytt stationshus

Fakta 

•  Nuvarande stationshus invigdes 1869  
och ägs idag av Jernhusen.

•  Arkitekt Hjalmar Kumliens idé var  
att skapa en vacker fond till stadens  
centrala gator.

•  Stationen byggdes i nyrenässansstil,  
en ovanlig stildräkt för Karlstad.

•  Idag är stationshuset kulturmärkt och 
fasaden är i sin helhet idag mycket 
välbevarad.

Byggnationen 
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Hamngatan
Hamngatan blir en stadsgata med mer plats för gående, 
cyklister och handel. Samtidigt kommer den att utgöra 
en viktig del av Karlstads resecentrum med busshåll-
platser längs gatan för att enkelt kunna byta mellan tåg, 
regionbussar och stadsbussar.

Järnvägsgatan
Den södra delen av Järnvägsgatan blir en buss- 
gata med hållplatser på båda sidor, från Hamngatan  
till Drottninggatan. Biltrafiken flyttas till den del av  
Drottninggatan som idag är bussgata, mellan Fredsgatan 
och Järnvägsgatan. Trottoarerna på Järnvägsgatan 
breddas för att ge generösare utrymme för gående.

Trädgårdsgatan
Trädgårdsgatan blir Karlstads resecentrums södra 
entré. Och det är här som hämtning och lämning med 
bil i första hand kommer att ske.

Enkelt att nå centrumkärnan  
– ingen genomfartstrafik
Tillgängligheten till Karlstads centrum är viktig och 
kommer vara god såväl under byggtiden som efter 
ombyggnationen. Genom att flytta genomfartstrafiken 
från Hamngatan till nybyggda Vikenförbindelsen får de 
som har ett ärende till centrum större utrymme.

Enklare att gå och cykla
Det kommer att vara möjligt att gå på båda sidor om 
Hamngatan. På södra sidan, längs järnvägen, kommer  
även en cykelbana att byggas. Det kommer att finnas  
passager över Hamngatan vid Fredsgatan, Järnvägsgatan  
och Västra Torggatan. Den vid Järnvägsgatan kommer 
att vara signalstyrd. 

Två nya rondeller
Två nya rondeller byggs i vardera ände av Hamngatan 
för att bussarna ska kunna vända inom området.  
Den ena är redan byggd och finns i höjd med dagens 
busstation, den andra byggs i korsningen Hamngatan-
Östra Torggatan.

Gator och vägar runt  
Karlstads resecentrum

White Arkitekter

Järnvägsgatan

Hamngatan/Östra Torggatan

White Arkitekter

White Arkitekter

Hamngatan

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlands-
banan. För att göra det möjligt för fler person- och 
godståg att passera, bygger vi om spåren och per-
rongerna på området. Den nya mellanplattformen 
får därför fyra tåglägen. Resenärer kommer använda 
Vikenpassagen och Trädgårdslänken för att ta sig till 
och från mellanplattformen via trappor, hissar och 
rulltrappor för full tillgänglighet för alla.

Tågen går under hela byggtiden
Under hela tiden kommer det att gå tåg på Karlstads 
centralstation eftersom halva spårområdet byggs om  
åt gången. Först går tågen på spåren närmast stations-
huset för att sedan flytta över till de närmast Viken, när 
de är färdigbyggda.

Nya spår, tåglägen och perronger

Fakta 

• Det blir 7 tåglägen på Karlstad C.
•  Cirka 4800 meter ny järnvägsräls läggs 

på stationsområdet.
• 20 nya växlar monteras på Karlstad C.
• Är klar våren 2026.

White Arkitekter White Arkitekter

Trädgårdslänken är en ny gångbro som skapar ytterli-
gare en passage över järnvägen så att det blir enklare 
att ta sig mellan centrum och de södra stadsdelarna. 
Och det blir inte bara en bro - det blir en park som 
leder rakt ner i vår vackra stadsträdgård! Det innebär 
att vi får ett sammanhållet gångstråk mellan två viktiga 
grönområden i centrala Karlstad - Stadsträdgården och 
Sandgrundsudden. Bron kommer också fungera som 
entré till perronger och andra resefunktioner.

Träd och park på bron
I brons trappor planteras träd och på bron blir det en 
parkzon med växtbäddar, pergolor och sittplatser. 
En plats att njuta på, cirka sju meter upp i luften. 
Glasräcken gör bron trygg och säker med bevarad 
utsikt.

Enkelt för gående och resenärer
Bron kommer att göra det enkelt för resenärer att ta  
sig till perrongerna och andra resenärsfunktioner.  
Det blir trappor och hissar på båda sidor om bron och 
till mittplattformen.

Konstnärlig gestaltning
Konstnären Sara Nilsson har upphandlats av Karlstads 
kommun för att utsmycka Trädgårdslänken. Verket 
består av två skulpturer i brons som kommer att vara 
placerade i växtytorna uppe på Trädgårdslänken och 

temat är naturen, trädgård och odling. Den ena skulp-
turen fokuserar på blommor och pollinatörer och den 
andra är inriktad mot träd och fåglar. De 130 centimeter 
höga skulpturerna ska ge en välkomnade känsla och 
locka in besökare i parkzonen.

Trädgårdslänken – en grön 
gångbro över järnvägen

Fakta 

• Cirka 7 meter hög.
• 83 meter lång inklusive trapporna.
•  Bron är 8 meter bred och består av två 

gångzoner (3 respektive 1,2 meter) samt 
en 3,5 meter bred parkzon med växter.

•  Bron har en stomme av betong, gång-
ytor i granit, sittytor och trappor är i trä, 
corten-stål vid planteringar och hela 
bron omges av räcken i glas.

• Är klar våren 2026.

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och 
binder ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, 
Viken och Inre hamn.
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Visste du att?
1866 beslutades att järnvägen, Nordvästra 

stambanan, skulle dras via Karlstad. 

• Kung Oscar II besökte 
Karlstad år 1895. Han 
kom med tåg och stations-
huset smyckades med 
girlanger och trappan 
användes som scen. 

• Även när kung Gustav V kom på besök 1912 
användes ytan framför stationshuset för en 
ceremoni. 

• Järnvägsparker runt stationshusen kom inte 
bara till för att ge en representativ entré – de 
skyddade också staden och stationshusen  
från bränder orsakade av lokens gnistor. 

En förebild för Trädgårdslänken är High Line i 
New York – en park på en nedlagd järnvägslinje 
en bit upp i luften. 

Karlstads Hembygdsförening

Redan 1878 byggdes en gångbro för att ge  
ett tryggt alternativ till att gena över järnvägs- 
spåren. Den stod intill stationshuset och revs 
1967 när den ersattes av Vikentunneln. 

• En tillfällig bro över järnvägen under byggtiden 
skulle kosta cirka 40 miljoner kronor.   

• En vardag avgår cirka 80 tåg från Karlstad C, 
varav 60 är persontåg.

• 2022 gjordes 1,2 miljoner resor med buss från 
hållplatserna Busstationen, Residenstorget och 
Drottninggatan.

• Det gjordes 10,65 miljoner resor i den allmänna 
kollektivtrafiken i Värmland 2022. Det är 30 000 
resor per dag.

• Det har funnits motorburen stadstrafik i 
Karlstad i över hundra år, sedan 1922. 

Erik Klintedahl

Järnvägsmuseet

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister 
under järnvägen. Den knyter ihop Karlstads centrum 
med stadsdelarna söder om järnvägen, och fungerar 
även som entré till tågens plattformar för resenärer.

Bredare och mer tillgänglig
Dagens Vikentunnel upplevs ofta som trång och otrygg, 
därför kommer den att breddas från 3 till 10 meter. Den 
blir då en trygg passage för både gående och cyklister. 
Även resenärer kommer använda den för att nå mitt- 
perrongen. Flacka ramper, hissar och rulltrappor gör 
den tillgänglig för alla. 

Konstnärlig gestaltning
Konstnären Peter Svedberg har upphandlats av 
Karlstads kommun för att gestalta tunneln. Han kommer 
att arbeta med ljusbilder med samtida och historiska 
motiv för att visualisera Karlstad som plats. Bilderna 
kommer att vara belysta och ha ett lager av packat glas 
i förgrunden, som genom att förskjutas något ger en 
rörlig känsla. Gestaltningen kommer bestå av flera delar; 
dels två runda konstverk som är två meter i diameter, 
dels två rektangulära verk som är två meter höga och 
15 meter långa. Modellerna här intill visar hur konstnären 
tänker sig de färdiga verken. 

 
 

Öppnar igen våren 2026
Under den tre år långa byggtiden kommer Viken- 
passagen att vara stängd. Gående och cyklister 
hänvisas till Löfbergsviadukten eller Klaraborgs- 
viadukten. Du som bor i området runt tunneln kan  
även ansöka om det kostnadsfria Vikenbusskortet. 

Vikenpassagen  
– bred, ljus och trygg

Fakta 
• 10 meter bred.
• Cirka 70 meter lång.
•  Vikenpassagen består i huvudsak  

av betong.
• Tre stycken hissar.
• En rulltrappa till mittplattformen.
• Är klar våren 2026.
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