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Området 

Precis vid den inre skärgården vid Vänern ligger området för den nya detaljplanen där ambitionen är 

att skapa en tydlig entré till stadens sydöstra delar. Läget ger utmärkta förutsättningar för boende 

med hög kvalitet med höga naturvärden och ändå centralt läge.  

Det exponerade läget i korsningen mellan Packhusallén och Hammaröleden ställer stora krav på 

gestaltning och väl formade huskroppar med tilltalande proportioner och materialval.  

Bebyggelsen ansluter i sin planform till övriga kvarter söder om Packhusallén. Byggnadernas höjd 

anpassas mot övrig bebyggelse mot Kanikenäset och Packhusallén. Mot Hammaröleden finns 

möjligheten att låta byggnationen vara en våning högre. I områdets sydöstra hörn planeras en 

platsmarkör som även på större avstånd ska markera stadens sydöstra entré. Då byggnadens syfte är 

att markera platsen kommer krav på tydliga avslut med starkt formspråk finnas. Synligheten på 

längre avstånd motiverar de 24 våningar som föreslås. 

Både Hammaröleden och Packhusallén är kraftigt trafikerade vilket innebär att krav på tyst sida för 

lägenheter vända mot dessa gator finns.  

 

 

 

 

  



 

 

Visionen 

I visionen ingår att skapa en hållbar och attraktiv livsmiljö med människan i centrum för c:a 3-400 

boende fördelade på c:a 200 lägenheter. Läget nära vattnet och Natura 2000 område ger en grund 

till att alla lägenheter ska ha vyer mot detta område. I kvarteret kommer det att finnas olika 

upplåtelseformer vilket i sig skapar stor dynamik och varierat boende. 

Förutom lägenheter kommer möjlighet att skapa unika lokaler finnas. Allt från café eller liknande 

med sjönära miljö till kontor och/eller annan typ av lokal med milsvid utsikt kan skapas i olika delar 

av projektet. Här ska boende, service och arbetsplatser samsas och samverka för att ge liv och rörelse 

åt området de flesta av dygnets timmar. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gestaltning och utformning 

Gestaltningsgrundande parametrar baseras på den kringliggande miljön med människan i centrum. 

Publika rum samsas och samverkar med privat avskildhet. Gårdsmiljön görs öppet tillgänglig med stor 

hänsyn till trygghetskänsla alla tider på dygnet. Kvarterets form och placering av byggnaderna skapar 

grund för tre olika gestaltningsteman. 

Punkthuset närmast befintligt kvarter i väst utförs med transparanta balkonger runt större delen av 

byggnaden med innanförliggande träfasad. Balkongerna rundas i ytterhörnen och skapar en mjuk 

kontrast mot det närliggande kvarterets skarpa ytterhörn. Delar av balkongerna kan glasas in för att 

skapa skyddade vistelseytor utan att det påverkar upplevelsen av byggnaden. Delar av balkongerna 

förses med spaljéer för visuell avskildhet.  

 

  

 

Lamellhuset mot Packhusallén och Hammaröleden kommer att gestaltas med en tung, skyddande 

tegelfasad mot den bullriga sidan. Tegelfasaden bildar en skärm mot loftgångslösningen som bildar 

tema i denna byggnad. Loftgångarna med tegelskärmarna dämpar bullret och skyddar effektivt 

entréfunktioner och rum i lägenheterna som vetter mot loftgångarna. På loftgångarna skapar 

utstickande förrådsutrymmen avskilda delar för varje lägenhet där plats får fasta bänkar mm finns. 

Fasaden med sina bänkar, förråd och delar av taken kläs med träpanel för en ombonad och varm 

känsla. Det är viktigt att skapa vistelseytor här som ger ett mervärde för de boende. Loftgångarna blir 

en extra balkong med fina vyer mot Kanikenäsholmen och Vänern. Därför skapas även en gemensam 

möblerbar och utkragande del med varierande placering på varje loftgång. 

Mot gården utförs balkonger med lätta träfasader längs hela fasadlängden i samma lätta gestaltning 

som det låga punkthuset. Grundtanken är att inte glasa in dessa helt eller delvis då de ligger mer 

skyddade med kringliggande byggnader som skapar lä m.m. Dock ser vi möjligheter att delar av 

balkongerna kan glasas in vid behov utan att gestaltningen ändras. 



 

 

 

 

Höghuset i söder bildar med sin resning en tydlig platsmarkör för stadens entré från sydost. 

Gestaltningen ska ha en uppbyggnad som både tar hänsyn till närområdet men även vara tydlig på 

långt håll. En grafisk enkelhet och formen på volymen ska samverka för att uppnå sitt syfte. 

Byggnaden bildar fond mot den nya strandpromenaden som binder ihop kvarteret med den nya 

stadsdelen i Tullholmssågen i Coops gamla verksamhetsområde. 

I förslaget delas byggnaden upp i två delar vertikalt. Centralt i byggnaden skapas möjlighet till lokaler 

i två plan. Den översta våningen ges en tydlig form som ska avtecknas sig mot sin bakgrund för att 

särskilja sig mot andra höga byggnader i staden. Här på den översta våningen planeras för 

gemensamma ytor och möjlighet till lokaler. Lokaler och publika delar ges en helt transparent lösning 

för att ta tillvara på den spektakulära utsikten i alla väderstreck. Lägenheternas inglasade balkonger 

görs indragna och placeras helt inom byggnadens volym. Fönster i lägenheterna görs i liggande 

format som panoramafönster för att ta tillvara på vyerna på ett optimalt sätt. Det liggande formatet 

skapar också ett lugn visuellt både från ut- och insida. 

 

 



 

 

Stadsbild 
 

Inom Karlstad Kommun finns en policy kring lämpliga lägen för olika typer av platsmarkörer. Tidigt i 

planprocessen utreddes frågan om lämplighet kring detta och det diskuterades olika lägen inom 

området och även lämplig höjd. Under processens gång föll valet på aktuellt läge av flera orsaker. 

Dels bilder byggnaden med dess läge en tydlig fond i förlängningen av stråket längs vattnet mellan 

Hammaröleden i öster och Tullholmssågens torg i väster. Dels av praktiska skäl pga buller från 

Hammaröleden men även vy mot Tullholmsviken. När det gäller höjden studerades flera varianter 

och hur visuellt tydligt byggnaden skulle bli från t ex rondellen vid Tullholmssågen, längs 

Hammaröleden från söder och norr. För att uppnå önskad effekt bedömdes det nödvändigt att ge 

möjligheten till 24 våningar. 

I övrigt har stor hänsyn tigits till siktlinjer både längs Tullholmsviken och längs Packhusallén. Detta 

gäller både i plan och taklisthöjder. Fasadliv ska därför placeras i plangränser för att uppfylla krav på 

siktlinjer. 

Fasader ska varieras i uttryck och material för att undvika monoton upprepning. I förslaget är 

kvarteret uppdelat i tre olika huvudteman. Det 24 våningar höga byggnaden i söder gestaltas i 

huvudsak utifrån upplevelsen på avstånd och för att ta tillvara på utblickar. Fokus på vinkelhuset med 

loftgångar mot Hammaröleden och Packhusallén är stabilitet mot den bullriga sidan genom en väl 

formgiven tegelfasad och lätta och luftiga lösningar mot den tysta gården med utblickar mot vattnet. 

Det låga punkthuset i nordväst gestaltas med stora balkonger med båda öppna och mer slutna rum. 

Former som rundade ytterhörn återkommer i de två lägre byggnaderna som ett återkommande 

sammanbindande tema. 

Genom att föreslå ett släpp mellan vinkelhuset och det lägre punkthuset i kvarterets norra hörn 

öppnas kvarteret upp i gatubilden och skapar ett spännande möte vid rondellen på Packhusallén. I 

detta glapp föreslås även en trappplösning med olika avsatser och planteringar för en mjuk övergång 

mellan gaturummet och den mer privata gården. 

 

    

    



 

 

Torget 

 

Mellan kvarteret och stranden där den nya sträckningen av Kanikenäset skapas ett torg som ett 

gångfartsområde. Det är viktigt att allmän platsmark och kvartersmark inom torgytan samordnas för 

en väl fungerande helhet. Olika trafikslag, angöring och vistelseytor ska här samsas på ett naturligt 

sätt. Ytan bildar ihop med torget inom Tullholmssågen var sin ytterände av den väl bearbetade 

strandpromenaden längs kvarteren vid Packhusallén. Båda dessa torg behöver formas noga för att 

fungera som besöksmål. Torget har i förslaget noga studerats även vad gäller höjdsättning mot olika 

funktioner. Dels ska strandpromenadens två olika grundnivåer möta g/c-vägen som förbinder 

Packhusallén med stråket ut mot Hammarö, dels måste infarten till Brf Stångudden förbättras 

jämfört med dagens situation men även översvämningsnivåer och tillgänglighet behöver beaktas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hållbarhet och flexibilitet 

Det är viktigt att skapa nya livsmiljöer som är hållbara. Det gäller allt från den fysiska planeringen till 

anpassningsbar teknik anpassad efter framtida utveckling. Materialval ska ha lång livslängd och klara 

av den utsatta sjönära miljön. Flexibla lösningar är viktig när det gäller de delar som är tänkt att 

inrymma olika typer av lokaler.  

Hållbarhet handlar också om att tillgodose ökande behov i form av delningsekonomi. Ytor i projektet 

bör avsättas för att inrymma rum för leveranser, rum för byten av utrustning mellan boende, 

ändamålsenlig sophantering med alla fraktioner och även framtida tillkommande behov. 

Hållbarhet innebär också att val av konstruktioner, installationslösningar m.m. som påverkar framtida 

renoveringsbehov är viktiga och som underlättar eventuella ombyggnader utan att större ingrepp 

behövs.  

       
 

 

Tillgänglighet och användbarhet 

Förutom grundläggande krav i BBR avseende t ex tillgänglighet är det väsentligt att skapa 

förutsättningar för ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur inom kvarteret. Bil- och 

cykelparkering ska finnas lätt tillgängliga i markplan och källare för bilar och i markplan för cyklar. Alla 

trapphus med hissar når källarvåningarna. Kvarteret ligger i omedelbar anslutning till en av Karlstads 

mest kommunikationstäta område med bussförbindelser, cykelstråk och service. Lägenheterna är 

allmängiltigt utformade och bedöms stå sig över tid. De är effektivt utformade med bra 

möblerbarhet. 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Det nya kvarteret i området Kanotens mest östra del genomsyras av lösningar som står sig över lång 

tid framåt och ger samtidigt staden en ny och spännande siluett. Attraktivt boende och attraktiva 

lokaler är en väsentlig del av en stads utveckling och framtid. Stor noggrannhet i gestaltningen 

kommer att bidra till mervärde för boende, förbipasserande och kringboende. 

Nytänkande i lösningar och mjuka värden skapar förutsättningar för god hållbarhet i en föränderlig 

värld. 
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