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Inledning
Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun har höga ambitioner avseende gestalt-
ningen av de levnadsmiljöer de är bidragande till. Därför har den metod som plan-
förslaget tagits fram genom varit omsorgsfull och fokuserat på slutresultatet - en fär-
dig miljö bebodd och använd av människor. Ett medel i arbetet med att säkerställa 
en ambitionsnivå och kommunicera den med berörda är gestaltningsprogrammet.

Gestaltningsprogrammet är en del av planhandlingarna och bindande i de avseen-
den som det reglerar den fysiska miljön likt ett yttre ramverk för utformningsfrågor. 
Det finns dock en stor frihet för varje fastighetsägare att utforma den enskilda fast-
igheten efter egna önskemål inom detta ramverk. De personliga önskemålen bidrar 
till att området får en varierande karaktär utan att enstaka delar tar överhanden.

Den planerade bebyggelsen utmed Packhusgatan/ Södra Esplanaden från stadsträd-
gården och Tullhusgatan i norr till varvet och Hammaröleden i söder är ett omfat-
tande stadsbyggnadsprojekt som kommer att sätta avgörande karaktär på centrala 
Karlstad. Det kan bredda nuvarande centrum från Älven och Tingvallastaden ända 
ned mot Vänern. Området är i areal likvärdigt med Tingvallastaden, vilket innebär 
ett mycket väsentligt tillskott av yta för såväl bostäder som kontor och handelsloka-
ler. Gestaltningen av denna stadsdel är naturligtvis av absolut största vikt. 

Syftet med ett gestaltningsprogram är att samordna intressen mellan nuvarande/
framtida fastighetsägare och kommunen. Som handling är programmet ett redskap 
för arkitekter, projektörer och entreprenörer som planerar och anlägger gator, utfor-
mar och uppför byggnader. Här motiveras de arkitektoniska principerna för bygg-
naders gestaltning, markens anordnande, gator, natur- och parkmark. Programmet 
är i kraft kontinuerligt och gäller likt de andra planhandlingarna fram tills den dag 
då de ändras eller ersätts.

Vision om den goda gröna staden
Kanotstaden är en trygg och attraktiv stadsdel som erbjuder boende, verksamma 
och besökande en hög livskvalitet samtidigt som miljöpåverkan är låg. Blandningen 
av funktioner, upplåtelseformer och lägenhetstyper har bidragit till en blandad be-
folkningsmix och strandpromenaden med båthamn lockar även till sig andra män-
niskor som gärna rör sig längs eller i vattnet. 

Stadsdelen har en unik chans att höja sin attraktionskraft genom en utbyggnad som 
kvalitativt håller europeisk toppklass, visar genomgående klimatsmart tänkande och 
arkitektonisk finess. Det moderna Kanikenäset och Viken kan ge varumärket Karl-
stad en ny dimension av optimism, dynamik och framtidstro.

Här är det lätt att leva på ett hållbart sätt. Det centrala läget och genomtänkt design 
som gör det enkelt att cykla eller åka buss bidrar till lägre klimatpåverkande utsläpp 
jämfört med andra delar i staden. Tack vare nytänkande byggherrar kan man bo och 
verka i byggnader som är energieffektiva och dessutom främst använder förnybar 
energi (sol, biobränsle, avfall) för uppvärmning och tappvarmvatten. Smarta lös-
ningar som informerar om energianvändningen i lägenheten gör det lätt för varje 
hushåll att hitta energitjuvar och spara energi.

Älvens vackra vattenspegel är angenäm för de som bor och rör sig i området, men 
bidrar även till gratis frikyla för kontorslokalerna i området. Längre in i området 
påminns man av vattnet i form av dammar, vattenspel och rännor som renar dag-
vattnet innan det leds vidare till älven. 



Huvudprinciper
Områdets övergripande karaktär kännetecknas av ett rutnät av gator som ger möj-
lighet till rörelser och genomströmning i olika riktningar, väl definierade stadsgator 
som utgör arena för det offentliga livet i staden och för transporter av människor, 
varor och teknisk försörjning och sammanhållna stadskvarter vars innehåll kan va-
riera från kvarter till kvarter, efter behov och över tiden. 

Två huvudaxlar i nord-sydlig och väst-östlig riktningar med tydliga gaturum och 
gårdsrum är huvudprinciper som knyter an till strukturen i de äldre stadsdelarna och 
bidrar till kontinuitet. Stadsdelens läge omgivet av vatten, väl gestaltad kvarterstruk-
tur och variation av höjder ger unika möjligheter till vackra siktlinjer och solbelysta 
gator och gårdar.

Bebyggelse, materialval och miljö 
Med kvartersindelningen som grundläggande struktur placeras husen med förträd-
gårdar längsmed Packhusgatans riktning. Invändigt i kvarteren eftersträvas öppna 
gårdar med möjlighet till ett mångsidigt nyttjande, caféserveringar och liknande 
verksamheter kan förekomma, lek och social samvaro, köksodlingar eller bara vack-
ra planteringar som gemensamt skapar något av halvprivat sfär som en nyans till det 
helt offentliga gaturummet. 

Tillgänglighet och insyn är dock att föredra framför slutenhet, låsta portar och total 
privatisering. Karaktärer, färgsättning och material i fasader kan mycket väl skilja 
mellan gavlar, gatufasader och gårdsfasader för att skapa variation.

Kvarteren ska vara uppdelade i flera fastigheter, med olika byggherrar och arkitek-
ter. Syftet är att säkerställa variation och mångfald och att husen ges en blandning 
av uttryck. Bebyggelsens fasader ska ansluta mot gränsen till torget för att förstärka 
torgrummet. Genom uppdelningen i kvarter med varierad takfotshöjd ges varje 
del en storlek och skala som återfinns i Karlstads innerstad. Ett annat syfte med 
indelningen är att skapa förutsättningar för god stadsmiljö men också möjlighet till 
utblickar mot Tullholmsviken och genomblickar inom kvarteren.

Stadsbild 
Områdets centrala och attraktiva läge, ställer höga krav på utformningen av bebyg-
gelsen. Bebyggelsen skall utformas med stor omsorg i material, detaljer och fasadu-
tryck. På kvartersnivå skall särskild omsorg ägnas åt fasaderna mot Hammaröleden, 
Packhusgatan och Tullholmsviken för att undvika ett alltför avvisande uttryck. Be-
byggelsen inom området kan variera i sitt uttryck med hänsyn till läget inom den 
enskilda fastighet, vilket ger olika förutsättningar. 

Byggnadernas höjder i stadsdelen skall också ges en medveten variation. Viktiga 
riktningar i gaturummet kan förstärkas och accentueras i en hög fondbyggnad, en 
platsbildning markeras tydligare av omgivande byggnadshöjder och fasadernas väx-
elspel mot varandra. Gatans början och slut kan vara utgångspunkt till en variation 
liksom viktiga markörer eller landmärken. 

Entréer, skärmtak
Entréer orienterar sig mot gatorna och skall utformas tydliga, generösa och inbju-
dande. God belysning skall finnas kring entréer. Skärmtak får förekomma i sam-
band med entréer till bostäder och lokaler.

Gårdar
Lägenheterna i markplanet ska ha uteplatser mot gården eller mot Inre hamnen 
respektive Tullholmsviken. Det är viktigt att uteplatserna har en vacker och tydlig 
avgränsning som klargör gränsen mellan det privata och offentliga. Vidare ska över-
gången mellan gårdar och allmän plats vara mjuk och i möjligaste mån utgöras av 
markbeläggningar eller nivå skillnader. Inhägnad av uteplatser kan göras med låga 
murar, plank eller plantering som redovisas i samband med bygglovsprövningen. 
Gemensam uteplats/vistelseyta skall också finnas. Markbehandling, utrustning, be-
lysning mm skall samspela med husen i övrigt. Gårdarnas öppna karaktär gör att de 
blir en del av det visuella rummet kring kajpromenaden och gårdsgatan. Det är av 
stor vikt att gårdarna utformas så att de blir vackra även på avstånd. 

Mot vattnet i väster förordas öppna u-formade kvarter som ansluter mot strand-
gatan/kajen med markanta gavlar som tillsammans bildar en ståtlig och medveten 
gestaltad siluett. 

Nivåskillnader mellan gårdar och strandgatan/kaj och bryggor tas upp i välgestal-
tade trappor och ramper som erbjuder det offentliga livet på gatan möjlighet till 
promenadstråk och viloplatser för socialt umgänge. 



Torgytan
Centralt mitt i planområdet skapas ett långsträckt torg genom att nya och befintliga 
kontorsbyggnader byggs och kompletteras så att entréer mynnar mot torget. Det 
stadsrummet riktar sig både in mot staden och ut mot vattnet. Torgrummet marke-
ras genom ett högt hus på norra änden. Lekplatser, bänkar, avskärmande växtlighet, 
vatten och inslag av offentlig konst gör att platsen blir trivsam och välutnyttjad.

Det är angeläget att betrakta torget som ett sammanhängande stadsrum med ett 
och samma markmaterial. Angivelse för korttidsparkering bör utformas så att det 
ej delar upp torget i separerade funktioner. Planteringar, sittbänkar, belysning mm 
bör medvetet hanteras så att torgets rumsliga helhet förstärks. Markmaterialet skall 
vara natursten eller betongmaterial, ej asfalt. Portiker med trappa/ramp skall göra 
det möjligt att nå gårdarna från torget. Vid torget är det lämpligt med någon form 
av offentlig konst.

Gator
Gatumiljön påverkas bland annat av gatans läge i stadsdelen, dess material, angräns-
ande ytors karaktär, och de ”möbler” som placeras i gaturummet. Den yta som lig-
ger mellan körbana och privata fastigheter sparas som gångbana, besöksparkering 
”fickparkering”, trädplantering, etc. 

Huvudaxeln genom utbyggnadsområdet utgörs av en välgestaltad stadsgata i form 
av en esplanad med breda trottoarer och träd planterade i en allé som utgör avgräns-
ning mot de tyngre trafikerade körfälten. Mellan trottoarerna och husens fasader ges 
rätt till förträdgårdar där vackra planteringar och s.k. ”fickparker” kan omge entréer 
butiker, barer och caféer, ge rum för uteserveringar och utgöra inbjudande mötes-
plaster för alla slags boende och besökare.

Gatan skall byggas i gedigna och långsiktigt hållbara material som bidrar till att 
förstärka karaktären av esplanad, t ex granit i kantsten och rännsten, smide i räcken 
och staket. Gatubredden förslås att vara ca 35 meter (från fasad till fasad) och skall 
rymma för förträdgårdar, fickparkering, trädplantering, gc-väg och biltrafiken.

Tvärgator till huvudstråket (stadsgata) byggs i smalare sektion med ungefärliga 
breddmått, 19, 15 och 12 meter som skall rymmas för gående- och biltrafik med 
fickparkering på både sidor. 

Gårdsgata skall utformas på ett sätt som tillåter biltrafik på fotogängares villkor 
och den kan ha parkeringar på särskilt anordnade parkeringsplatser. Där lokalgator 
korsar gårdsgata bör utformningen ges en annan karaktär i syfte att dämpa hastighe-
ten, minska risken för onödig genomfartstrafik samt för att låta gårdsgata estetiskt 
”breda ut sig”. 

Parkering
I området kommer en del av parkering att anläggas i gaturummet. Utformningen av 
platserna präglas av enkelhet och tydlighet. På vissa platser förstärks marken så att 
biluppställning blir möjligt och platsen markeras med ett trädskydd.

Träd
Inom gatumarken kommer träd att planteras på den mark som förblir i kommunal 
ägo. Omfattning och val av arter kommer att preciseras i projekteringen av allmän 
platsmark. Formklippta träd är ett effektivt sätt att ge en gata en tydlig stadsmässig 
prägel. Träden kan fungera som rums avskiljare och därmed hjälpa till att smalna 
av överbreda gator. En annan positiv effekt är att en trädplanterad gata har en has-
tighetsdämpande effekt eftersom gatan uppfattas som smalare. Gatuträd kan länka 
samman grön- och stråkområden och därmed i viss mån fungera som biologiska 
spridningskorridorer för trädlevande insekter.

Belysning
Inom området kommer gatorna att förses med belysning för att skapa en trygg 
trafikmiljö och skapa en tilltalande karaktär. Vidare kan viss belysning av andra all-
männa platser komma att ske. Belysningen ska utformas så att den inte bländar 
boende eller trafikanter. Armaturer kommer att väljas under projekteringen av all-
männa platser.



Dagvattenhantering
Generellt om dagvatten:

Dagvatten från planområdet skall i möjligaste mån omhändertas lokalt i ett så kal-
lat öppet dagvattensystem. Lokal omhändertagande av dagvatten kan genomföras 
på olika sätt. På rätt plats och med rätt förutsättningar kan dagvattenhanteringen 
utformas på ett estetiskt tilltalande sätt och utgöra ett positivt inslag i gatumiljön. I 
en stadsmässig miljö kan en dagvattenkanal få ett stramt, hårdgjort utseende medan 
den i en park kan gestaltas med öppna dagvattenlösningar. En annan positiv effekt 
av lokalt omhändertagande är att dagvattnet renas, luftas och rinner genom marken 
innan det når sjöar och recipienter. Omhändertagande av dagvattnet inom planom-
rådet föreslås att utföras på olika sätt: 

   Dagvattenkanal i hårdgjord miljö                   Gestaltad öppen dagvattenhantering

Minikanaler och mindre dammar

Dagvatten inom planområdet skall i första hand omhändertas lokalt genom ett syn-
ligt system, så kallat öppet dagvattensystem. Det öppna systemet såsom minikanaler 
och dammar kan utföras på så sätt som blir ett vackert inslag i stadsmiljön. Ett 
synliggörande av dagvattensystemet i den fysiska miljön har även andra kvaliteter 
såsom biologiska och pedagogiska värden som tillförs den urbana miljön.  Dagvatt-
net inom planområdet synliggörs genom att det leds via dagvattenbrunnar, dels i 
minikanaler utmed lokalgator och torgytan och dels i mindre dammar och avrin-
ningsveck längs parkstråket i öster.

  Minikanaler - Augustenborg i Malmö          Mindre damm mitt i bostadskvarter - Malmö

  Minikanaler  är försedda med vattenstopp/vattenfördröjare - Augustenborg i Malmö 

Trädgropar

Planförslaget förutsätter att området präglas av en kvartersstruktur som byggs upp 
med bl.a. ett stadsmässigt och trädplanterat gatunät. Träd är ett viktigt inslag vid 
skapandet av trevliga gatumiljöer och har betydelse för den visuella ledningen i 
stadsdelen. En annan positiv effekt av trädplantering är trädgroparna som kan ut-
nyttjas till lokalt omhändertagande av dagvatten. För att träden ska klara av gatans 
tuffa miljö måste de ha rätt förutsättningar vid plantering i fråga om art, storlek 
och markgropens utformning. Rutor med marktäckande planteringar, trädgaller/
eller grus är lösningar för att säkerställa att dagvattnet infiltreras samt att träden får 
luft och vatten. Detta dagvattensystem gör att vägvatten fördröjs, infiltreras och 
renas när det rinner genom marken innan det når recipienterna Inre hamnen och 
Vänern.

Sedumtak, vattenlek och lekytor

En annan lösning för lokal omhändertagande av dagvattnet är fördröjning i sedum-
tak/grästak och som vattenlek och infiltration inom lekytor.  Inom planen området 
finns möjligheter för anordning av olika lekplatser på privatmark och allmänplats-
mark. Lekplatser ska utföras på ett sätt som fördröjas dagvattnet innan det leds i 
minikanaler och mm. Goda exempel finns exempelvis i Augustenborg och Västra 
hamnen i Malmö

 Lekplats fördröjer vattnet - Malmö                 Sedumtak fördröjer vattnet  - Malmö      

Övrig utförande som är viktig för omhändertagande av dagvatten

• Hårdjorda ytor ska i möjligaste mån utformas och höjdsätts på så sätt att avrinning 
sker diffust till anslutande vattenkanaler, grönmark och trädgropar utan risk för 
direktavledning via bortledningssystemet då sådan direktavledning leder till förore-
ning av recipient.

• Höjdsättning och utformning av gator sker så att avrinning sker diffust till anslu-
tande minikanaler, trädgropar och vegetationsytor. 

• Befintliga träd sparas i så stor utsträckning som möjligt. Trädens kronor har för-
måga att fånga upp, kvarhålla och avdunsta betydande delar av nederbörden (s.k. 
interception). Via sitt rotsystem suger träden också upp en del av det regnvatten 
som når marken och bidrar på så sätt till att öka markens magasineringskapacitet.

• Bortledning av dagvatten skall i första hand ske i öppna minikanaler. Kulvertering 
av kanalerna eller dagvattenstråken får ske t ex vid passager under gator och gc-
vägar.

• Minikanalerna kan förses med vattenstopp för att dagvattnet sak rinna långsam-
mare

Gestaltning av kvartersbebyggelse ur bullersynpunkt
Den föreslagna bebyggelsen bygger på kvartersstadens principer. Husen placeras 
i gatuliv och ingår som en del i en helhet och att de enskilda byggnaderna bildar 
väggar i gemensamma stadsrum. Kvartersstad med slutna kvarter ”U format kvar-
ter” ger goda förutsättningar för bostäder med goda kvalitéer och underlättar att 
åstadkomma innergårdar som är optimala ur bullersynpunkt för att uppnå ”tyst eller 
ljuddämpad sida”. Mot Packhusgatan ska bebyggelse uppföras i en kontinuerlig bul-
lerdämpande fasad som dock kan ha avbrott med genomsiktliga bullerdämpande 
skärmar i form av inglasade uteplatser/terrasser, där en uppdelning i olika byggna-
der sker. Läget med utblickar mot vattnet, torgytan och esplanaden gör det lämpligt 
att vända aktiva rum mot kvarterens utsida och sovrum mot gården. 

   Trädgropar i närheten till en minikanal          Rutor med marktäckande plantering 

   Exempel på hur trädgropar kan utformas så att dagvattnet lätt infiltreras  

Sammanhållna kvarter kring en vacker och tyst innergård som vänder sig mot vattnet/kaj
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