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ÄLVPROMENADEN ETAPP 2

Projektområde för Älvpromenaden etapp 2.

HISTORIK
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. Numer handlar det om vilka 
fantastiska upplevelsevärden som närheten till 
älven ger.

OMFATTNING
Arbetsområdet för etapp 2 sträcker sig norrut 
från korsningen vid Västra bron fram till entrén 
till Sandgrundsparken och Sandgrundsgatan 

fram till Västra torggatan. Etapp 2 gränsar 
till den färdigställda etapp 1 söder om Västra 
bron. Platsen påbörjas med en knutpunkt 
vid Stadshotellet och avslutas sedan med en 
entréplats mot Sandgrundsparken. Området 
innefattar kaj och gata längs sträckningen, 
samt entréplatsen till parken med tillhörande 
parkering. 

DAGSLÄGE
Den dubbelriktade körbanan gör att platsen 
domineras av biltrafik och begränsat utrymme 
lämnas till gående och cyklister. Detta gör även 
att vistelse längs platsen idag inte är möjligt och 
sträckan används främst som en rörelseyta för 
att ta sig vidare till Sandgrundparken. Murar, 
träd och fasader avgränsar platsen vilket bidrar 
till uppdelningen i längsled. 

SANDGRUNDSPARKEN

1. KLARÄLVEN 

2. SANDGRUNDSPARKEN

3. STORA TORGET

3.

1.
2.

FÖRUTSÄTTNINGAR/BAKGRUND
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TRE HUVUDKARAKTÄRER LÄNGS ÄLVEN
Vattenrummet ger ett stort värde till platsen och 
kan upplevas trots den nivåskillnad som finns från 
kajkanten. Vattenkanten övergår från stenkaj till 
glacis och slutligen en grön slänt upp mot parken. 
De tre huvudkaraktärer som dominerar platsen är 
det urbana stadsrummet, en grön och halvsluten 
rumskaraktär, samt en öppen parkéntre.

KULTURHISTORISKA BEVARANDEVÄRDEN
På platsen finns flera kulturhistoriska 
bevarandevärden. Utanför Stadshotellet återfinns 
en klinkerbelagd markbeläggning från 1920-talet. 
Äldre pyramidalmar ger ett karaktäristiskt uttryck 
och riktning till platsen och Sola-statyn står som 
en viktig symbol för Karlstad invid Stadshotellet. 

UTMANINGAR OCH VIKTIGA ASPEKTER
- Platsen upplevs idag främst som en 
transportstäcka för att nå Sandgrundsparken 
och saknar egna målpunkter. En viktig aspekt är 
därför att få människor att stanna upp och göra 
sträckan till en attraktiv plats i sig själv.

-  Platsens inramning är långsmal och idag är 
fotgängare hänvisade till trånga trottarer. En 
viktig aspekt är därför att öka utrymmet för 
gående, bryta upp gatans längsgående riktning 
och tillföra identitetsbildande element som 
lockar till att stanna upp. 

- Platsen har viktig kulturhistorisk betydelse och 
innehåller flera bevaradevärden. I kommande 
gestaltning bör detta tas hänsyn till och inspirera 
gestaltningen.

Entré från älvpromenaden till Sandgrundparken. Vattenrummet upplevs som ett starkt element, men stråket är uppdelat och svårtillgängligt i tvärled

Platsen är idag trång för fotgängare och dimensionerad för biltrafik.

Sola-statyn är en viktig turistattraktion på 

platsen

Fotografi som visar Museigatans kaj på 1940-talet. I den norra delen fanns det fanns gott om 

plats att flanera. Kajen låg i nivå med gatan och inga staket eller pollare avgränsade flanörer 

från älvrummet vilket gav god vattenkontakt, plats att mötas och utblickar.

Glacis övergår i naturlig slänt vid entrén till Sandgrundsparken.
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GENERELLT
- Gatan är överdimensionerad och 
anpassad för biltrafik. Cyklister och 
fotgängare är underordnade.

- Gatan saknar utrymme för att stanna till
och aktiviteter/målpunkter.

- Gatans riktning förstärks i längsled 
av mer eller mindre tydliga gränser 
som förlänger rummet. Detta gör 
att det till stora delar upplevs som 
en transportsträcka. Pollare skär av 
vattenkontakten.

-Öppet
- Hårdgjort men med gröna 
kantzoner
- Lugn plats - nästan lite baksida
- Överdimensionerat för bilar

- Lugnare del av stråket
- Gröna vertikala element skapar viss rumslighet
- Villor i parkmiljö ger ytterligare grönska åt 
rummet
- Överdimensionerat för bilar + parkering

- Öppet
- Hårdgjort
- Rörigt, många markmaterial/ uppdelningar
- Bildominerad trafikszon + parkering
- Entrén till stadshotellet känns sekundär p ga att  
många saker möts i korspunkten

ENTRÉ

HALVÖPPET RUM 

ÖPPET RUM
GRÄNS
PERMEABEL GRÄNS

HUVUDKARAKTÄRER IDAG
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SOMMARSOLSTÅNDET KL 12

GRÖNSTRUKTUR

VINTERSOLSTÅNDET KL 12

GRÖNSTRUKTUR OCH KLIMAT

GRÖNSTRUKTUR
Gatans grönstruktur präglas av de pyramidformade 
almarna som återfinns på en del av kajen. På 
motsvarande sida vid trottaren närmast bebyggelsen 
skapar villaträdgårdarna en grön inramning med 
storvuxna solitärträd och murar med klätterväxter. I 
övrigt är platsen ganska hårdgjord och grönska finns 
mer i blickfånget och i de platser som gränsar mot 
gatan. Sandgrundsparken i norr, parkrummet på andra 
sidan älven samt den trädallé som finns söder om 
Stadshotellet. 

KLIMAT
Platsen ligger i ett västligt läge och har sol stora delar av 
dagen. Det är endast vissa delar av den södra delen som 
skuggas och då endast vintertid. Undantaget är den 
plats som finns nedanför den gamla tvättrappan intill 
brofästet, då denna del ligger i norrläge.

Villaträdgårdarnas grönska ”spiller över” och ger en mjukare 

inramningen av platsen.

Formstarka pyramidalmar i trottaren längs kajen. 

Sandgrundsparkens grönska i bakgrunden.
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BIL
CYKEL
GÅNG

BIL
CYKEL
GÅNG
SHARED SPACE

DAGSLÄGE FRAMTID

TRAFIK

- Gatan är dimensionerad för bilar 
och upplevs överdimensionerad. 

- Fotgängare är hänvisade till 
trånga trottarer. 

- Cyklister får cykla i gatan bland 
bilarna.

- Göra halva sträckan enkelriktad. Från 
korsning mot Herrgårdsgatan fram till 
Sandgrundsgatans korsning mot Västra  
torggatan.

- Skapa ett gemensamt golv, shared 
space, för att sänka hastigheter, ge 
utrymme för vistelse och ge gatan 
mer en karaktär av platsbildning än 
transportsträcka.

- Undvika många nivåskillnader som 
hackar upp gatan i längsled.
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GRÄNS
PERMEABEL GRÄNS
ÖVERGRIPANDE RUMSLIGHET
INRE  RUMSLIGHET

GRÄNS
PERMEABEL GRÄNS
INRE RUMSLIGHET

DAGSLÄGE FRAMTID

RUMSLIGHET OCH GRÄNSER

- Gatans riktning förstärks i längsled av 
mer eller mindre tydliga gränser som 
förlänger rummet. 

- Gränserna gör gatan trång för vistelse 
och fotgängare.

- Gränserna skär mer eller mindre av 
vattenkontakten och tar yta i anspråk för 
fotgängare.

- Avsaknad av rumsligheter för vistelse på 
stora delar av gatan.

- Öppna upp kajen för utblickar och 
vistelse.

- Förtydliga gränen mot den byggda 
miljön samtidigt som gränserna mot 
vattenrummet luckras upp.

- Skapa platser för vistelse i 
vattenzonen och i anslutning till 
trädallén.

ANALYS/STRATEGI
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RÖRELSE
MÅLPUNKT
ENTRÉ

SANDGRUNDSPARKEN SANDGRUNDSPARKEN

VÄRMLANDS MUSEUM VÄRMLANDS MUSEUM
SANDGRUND/LARS LERIN

SANDGRUND/LARS LERIN

STADSHOTELLET STADSHOTELLET

BRYGGAN

TRAPPAN

”SOLA” ”SOLA”

BIBLIOTEKET
BIBLIOTEKET

MUSEIPARKENS LEKPLATS MUSEIPARKENS LEKPLATS

RÖRELSE
MÅLPUNKT
ENTRÉ

DAGSLÄGE FRAMTID

RÖRELSER, MÅLPUNKTER OCH ENTREER

- Det finns många målpunkter i periferin 
men inga längs gatan, vilket förstärker 
gatans funktion att endast utgöra en 
transportsträcka.

- Entréplatsen vid stadshotellet är 
rörig med många markmaterial och 
solastatyn står otillgängligt

- Entrén in mot parken har två ingångar 
där den ena ”flyter ut” i parken. Pollare 
används för att hindra/styra trafikanter.

- Bryta upp den längsgående riktningen 
genom att möblera gatan så att man kan 
och vill stanna upp.

- Skapa lekfulla inslag/en variation i 
möbleringen av gatans rum.

-Möjliggöra vistelse i gränsen mot älven.

- Förstärka entréplatserna i gatans båda 
ändar i gränsen mot parken och i gränsen 
mot Stadshotellet/stenstaden.

ANALYS/STRATEGI
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LÅGINTENSIVT - KORT VISTELSE
MEDELINTENSIVT - LÄNGRE VISTELSERÖRELSESTRÅK

PARKERING
VISTELSE

DAGSLÄGE FRAMTID

ANVÄNDNING

- Gatan är dimensionerad för bilar och 
parkeringar dominerar kajkanten.

-Ytorna för vistelse är extremt 
begränsade och finns princip bara på 
den privata uteserveringen som ägs av 
stadshotellet.

- På grund av gatans utformning 
fungerar gatan främst som ett 
rörelsestråk.

- Få bort parkeringarna och andra hinder 
längs älvrummet, ge plats för vistelse.

- Skapa ett golv som binder samman 
gatan och motverkar den längsgående 
upphackningen av platsen

- Skapa möjlighet till vistelse med olika 
karaktär med utgångspunkt i hur platsen 
förhåller sig till den byggda miljön, 
älvrummet och parkrummet.

ANALYS/STRATEGI

HÖGINTENSIVT - KORTARE VISTELSE
PARKERING
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KLINKERBELÄGGNING
ENTRÉPLATS/MÅLPUNKT
BIOTOPSKYDDADE TRÄD

DAGSLÄGE FRAMTID

KULTURMILJÖ

- Utanför stadshotellet återfinns en 
klinkerbelagd markbeläggning från 
1920-talet. Efter hamngatan har den 
ersatts med betongsten och smågatsten.

- Pyramidalmar ger en rumslig kvalité till 
platsen och är biotopskyddade.

- Sola-statyn som ”Karlstads slogan”- 
populärt fotomotiv, står otillgängligt i en 
kullerstensyta.

-Återskapa klinkerbeläggningen och förlänga det på hela 
trottaren närmast den byggda miljön så det ges samma 
karaktär. Detta skapar ett historiskt stråk och gräns mot 
shared space-ytan.

- Bevara och förbättra växtbäddarna för pyramidalmarna

- Flytta Sola så att hon ges en värdigare plats och skapa 
en  enhetlig jämn markbeläggning som tydliggör platsen 
gör Sola tillgänglig.

- Återskapa parkentrén och förtydliga gränsen mot gatan.

”SOLA”

”SOLA”

+ ENTRÉTORG

PARKENTRÉ

ANALYS/STRATEGI



GESTALTNINGSSTRATEGI

SAMMANFATTNING
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SEMIGRÖNA VISTELSERUMMET
- Träden som rumsavdelare,, 
skapar naturlig plats för vistelse 
längs vattenrummet
-Längre uppehåll
- Plats för lugnare aktiviteter
- Möblerade zoner i olika 
utförande

PARKENTRÉN
- Entré för Museigatan och 
Sandgrundsparken
- Ta tag i hela ytan/hörnet som idag 
”rinner ut i parken”
- Vistelse men främst tydliggöra entrén 
- Möjlighet att dra sig undan ner mot 
vattenkanten, subtilt inslag i slänten

KAJTORGET
- Rörelse
- Hög puls
- ”Sitta på kanten”
- Entré till Stadshotellet  och - 
Museigatan
- Kortare uppehåll
- Öppet rum där kaj/torg karaktären 
förstärks

Exempel på shared space yta där trafikslagen 
samsas och farten hålls nere.

ÖVERGRIPANDE STRATEGI VID UTFORMNING 
AV MUSEIGATAN 
Museigatan är idag något av en bakgata. 
För att lyfta gatan till att bli mer av en framsida och 
ta tillvara de kvalitéer som finns med älvrummet och 
det fördelaktiga klimatet så behöver gatan rensas på 
hinder så att vattenrummet blir tillgängligt för vistelse 
och utblickar. Trafiken behöver anpassas till gång och 
cykel och den uppdelade ytan renodlas så att det blir 
mer av en platsbildning än en transportsträcka. Den 
tidigare klinkerbläggningen läggs med hela trottaren 
föratt förstärka den historiska kopplingen och göra 
trottaren mer enhetlig. 

Övriga delar av gatan ges ett gemensamt golv och 
markbeläggning i en nivå ända ut till kajkant i form av 
shared space yta. Där behålls kajstenen, glacisen och 
slänten (slänten rustas upp) för att förstärka de olika 
karktärena som finns längs vattenrummet. 

Vistelse skapas med hjälp av möbler i olika former längs 
med stråket och hålls i huvudsak närmast vattenkanten 
men plats ska ges att både gå och vistas närmast 
kajkanten.

SLÄNTKANT

GLACIS

KAJKANT

UTBLICK
GRÄNS
PERMEABEL GRÄNS
RÖRELSE

ENTRÉPLATS/MÅLPUNKT
SHARED SPACE



URBAN KARAKTÄR

PARKKARAKTÄR
SANDGRUNDPARKEN

STADSHOTELLET

ÄLVPROMENADEN ETAPP 2 KOPPLING TILL LANDSKAPET OCH STADEN

SLÄNT

GLACIS

KAJKANT

FRÅN PARKEN TILL DET URBANA 
STADSRUMMET
Museigatan är länken och kopplingen mellan  
Älvdeltat och den gröna Sandgrundsparken 
och Karlstads centrum och ett mer urbant 
uttryck i arkitekturen. 

Därför känns det naturligt att gatans 
utformning tar avstamp i denna övergång där 
platsen gradvis går från det gröna till det mer 
urbana. Från parkrum till torgplats. 

Detta kan utformas te x med vegetation i friare 
form mot parkrummet, successivt övergå till en 
striktare form och slutligen en öppnare karaktär 
utan vegetation med kaj/torgytor i anslutning 
mot Stadshotellet.

Detta samspelar även väl med hur 
vattenkantens utformning är utförd där det 
vid parkrummet består av den grön slänt som 
övergår i en lutande glacis och slutligen landar i 
rak stenlagd kajkant.
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Klarälven är den stora inspirationskällan i gestaltningen av platsen då den både 
givit näring åt staden, det urbana rummet och format landskapsrummet. Dessa två 
ytterligheter återfinns också i gränszonen till platsen norrut och söderut (se föregående 
sida). Utformningen av Museigatan tar därför inspiration i detta på ett övergripande 
plan. 

Historiskt har flottningen på Klarälven varit en näring som hjälpt till att bygga upp 
stadens ekonomiska centrum och därför används flottningen som ett viktig inspiration i 
detaljutformingen av platsen. 

Älvrummet är den huvudsakliga poängen och inspirationskällan vid utformningen av Museigatan.
Genom att använda olika storlek på stenar och olika typer av ytbehandling kan skiftningar ges i markytan som påminner om vattenblänk samtidigt som en 

mer levande stenyta skapas

Inspiration från flottningen användas i de möbler som utformas på platsen. ”Flottarna” ges ett avskalat  och robust uttryck och 

färgpaletten bidrar till ett varmt intryck. Plåt kan användas i detaljer och ytbehandlingen bör också det ge ett levande/varierat 

intryck.

Flottarna återfinns i möbleringen och 

platsens forna ”silltunnor” återupptas i 

form av pallar.

Markbeläggningen på gatan tar inspiration av vattenblänket och för att undvika linjära riktingar ges ett varierat och organiskt uttryck i stenläggningen

Flottningen har varit en viktig näring för staden och har bidragit till dess framväxt. Flottningen får dyka upp i 

stråket i mer ordnade former i möblering och detaljer. Alla möbler förankras i mark men beläggningen läggs över 

hela ytan så det är lättare att ex ersätta möbleringen i framtiden.

INSPIRATION OCH MATERIALPALETT



ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:1000

2. Vinklad flotte
Leder in och smalnar av vid 
Museigatans början och slut. 
Skapar utrymme för vistelse.

3. Pergolaflotte
En plats där en pergola i smäckert 
utförande av stål och trä kan 
ge skugga och skapa mindre 
rumsbildningar.

5. Siltunna
Mindre sittplatser/pallar integrerade 
i trädallén. Inspiration från dåtidens 
silltunnor.

Sektion A-A1
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Principsektion A-A1
Avvattning av gatan

GOLV
En typ av markbeläggning läggs 
över hela gatan fram till kajsten. 
Undantaget är den trottoar längs 
bebyggelsen som bevaras och 
delvis återskapas och utökas. 
Trottaren föreslås löpa ända ut mot 
Västra torggatan.

RUMSBILDANDE ELEMENT 
Möblering i form av sittytor i 
varierande utförande, träd, 
pergolor och konstnärliga/lekfulla 
inslag skapar rumsligheter längs 
gatan. Exempel på möbelgrupper  
är följande:

4. Konstflotte
Konstnärliga/lekfulla  inslag ex 
i form av solskydd/eller annat 
integrerade i flottarna för 
mindre rumsbildning. Plceras 
i hålrummet där det tidigare 
fanns träd.

1. Terrasserad flotte
En större flotte anläggs på befintlig 
nedre kaj och trappar ned från 
entrétorget vid Stadshotellet Vid 
parkentén anläggs en terassflotte 
i mindre form som en trappa 
med mindre vistelseyta vid 
vattenkanten. 

1.
1.

2.

2.

3.

4.
4.

5.
5.

5.

3.

1,5 % 2,2,5 % 2%

Shared space Trottar med 

kantsten

Dagvattenbrunn

5-6 m 4,5-5,5 m 2,5 m

N



PLANUTSNITT SKALA 1:500ÄLVPROMENADEN ETAPP 2

Entrétorg med avvikande 
enhetlig beläggning i klassiskt 
utförande samlar platsen framför 
Stadshotellet och markerar en 
gräns mot Kungsgatan.

Från entréplatsen/
Museigatan trappar ett 
trädäck ned och möter 
kajkanten..

”Pumpar” 
Konstnärligt/lekfullt inslag 
med funktion inspirerat av 
de pumpar som fanns på 
platsen förr.

Ny placering 
för Solastatyn i 
blickfånget mot 
Stadshotellet

Granitpollare flyttas 
så de markerar 
Stadshotellet istället 
för att blockera 
vattenkontakten.

Mindre trätrappa/
däck införlivas i slänt. 
Slänten planteras med 
vattenvegetation.

ENTRÉZON MOT PARK ENTRÉZON VID STADSHOTELLET

Möjligt att ge plats 
för foodtrucks på 
någon av de befintliga  
parkeringsplatserna

Nya mindre träd i 
anslutning mot park 
ger en successiv 
övergång från park till 
urbanare miljö.

Gränsen mellan 
parken och gatan 
markeras med låga/
sittbara murar. 
Sandgrundsparken 
fräses in i muren som 
tydlig men integrerad 
skyltning. 

Pumpstation/elskåp 
döljs  av spaljé med 
klätterväxter

Planteringar och 
gångar anläggs 
liknande det tidigare 
utförandet på 
1920-talet

N
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TILLÄGG : FORTSATT ARBETE I PROJEKTERINGSSKEDET

VEGETATION
- De befintliga pyramidalmarna behöver rotkarteras och plushöjder i  mark på träd 
behöver tas med i beaktning under fortsatt projektering. Avvattning av de hårdgjorda 
ytorna föreslås skapas med en sänkning av marken utan kantsten med lutning ut mot 
kajen. Om träden ligger högre kan det innebära att lokala upphöjningar kring träden 
måste tillskapas.

- Någon form av plantering utanför Stadshotellet bör tillskapas, eventuellet i form av 
planteringskärl.

TRAFIK
- Enkelriktningen mellan Herrgårdsgatan och Sandgrundsgatan ska byta riktning mot 
vad som är föreslaget.

- Sandgrundsgatans parkeringsplatser snedställs och förses med en trottoar mot 
parken. Trottoaren kopplas samman med befintligt gångvägssystem.

MARKBELÄGGNING OCH UTRUSTNING
- Markbeläggningen föreslås vara varierad för att undvika ”riktning” men ska bestå av 
så få storlekar som möjligt för att hålla anläggningskostnader nere. 
Det finns begagnad smågatsten tillgänglig för projekt som kan blandas upp med 
ex storgatsten och ev används ytterligare någon storlek för att kunna skapa större 
variation. Olika ytbehandlingar kan ge ytterligare variation. Markbeläggningen 
behöver utredas mer för att hitta både ett estetiskt, funktionellt och ekonomiskt 
tilltalande alternativ. Mönstret måste vara utformat så att stenarna låser varandra 
och måste fungera med svängrörelser från trafik, särskilt viktigt i korsningarna. 

-Försänkt, bred kantsten låser stenarna vid Herrgårdsgatan. 

- Utbredning och placering av befintliga stenpollare med kätting bör ses över. Det 
finns källor från olika tider som visar olika varianter gällande förekomst och placering 
av dessa. Viktigt är att kajen tillgängliggörs så inte pollarna blir ett hinder för vistelse 
vid kajkanten.    

TILLGÄNGLIGHET
- Tillgänglig överfart mellan trottoarer vid Herrgårdsgatan tillskapas genom 
upphöjning med ledstråk.

- Ledstråk ska anläggas från trottoar till parkentrén över Sandgrundsgatan.

- Delar av platserna och utrustningen längs kajen ska tillgänglighetsgöras med hjälp 
av sågad gatsten från nedsänkningar i trottoar.


