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Bakgrund
Utformningen av Karl IX:s gata har under lång tid utretts i syfte att förbättra kapaciteten 
för biltrafik. Gatan är den viktigaste tillfarten till centrum och har också en viktig 
funktion för kollektivtrafik och blåljustrafik. I samband med projektet Vikenförbindelsen 
har alternativa utformningar utretts och prövats. Nu finns en lösning som trafiktekniskt 
skulle förbättra funktionen på gatan. Gatan är också en viktig entré till staden och det är 
en viktig utformningsfråga hur miljön kring gatan utformas. Som en del i lösningen har 
också diskuterats en direktinfart mot Klara som skulle avlasta korsningar på Karl IX:s gata 
och ge en smidigare anslutning till de parkeringsanläggningar som finns i området. Det 
finns också idéer om att förbättra parkeringsmöjligheten i området genom att uppföra nya 
parkeringsanläggningar. I anslutning till infarten ligger Tingvalla IP som kommer bli möjlig 
för en annan markanvändning när funktionen ersätts på Sanna sportcenter.

Gällande planer
För området finns gällande detaljplaner från 1971 fram till 1998. Detaljplanerna beskriver 
befintligt utseende.  

Utvecklingen bedöms som förenlig med gällande översiktsplan.
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Nuvarande förhållanden
Området är en viktig entré mot Karlstads centrum. Idag utgörs området till största 
del av storskaliga trafiklösningar och ytparkeringar. Tingvalla IP ligger inom 
området med en stor fotbollsplan med tillhörande läktare. 

Bedömning
De trafikförändringar som föreslås bedöms förbättra framkomligheten i området väsentligt. 
Området är också intressant för infartsparkeringar liksom förbättrad parkering kring Karolinen. I 
och med planläggningen av Klara park kommer 250 parkeringsplatser avvecklas inom området, 
som kan behöva ersättas. Tingvalla IP är intressant för omvandling till bostäder, ev andra 
anspråk på marken utreds i planarbetet. 

Förslag
Stadsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att göra ett planprogram för området. 

Frågor att behandla i planarbetet
• Områdets struktur och markanvändning.

• Trafik och parkering

• Trafikbuller

• Risker med transporter av farligt gods på E 18.

Skiss som visar hur området skulle 
kunna disponeras.



Planförfarande
Planarbete inleds med ett programarbete som omfattar hela området. 
Planprogrammet utreder områdets framtida struktur och fortsatta planläggning i 
detaljplaneetapper. 

Tidplan
Detaljplanen bedöms prioriteras enligt nivå 2 i planarbetsprogrammet. Planarbetet 
bedöms kunna påbörjas 2 kv 2021 och kunna färdigställas 4 kv 2021.

___________

Detta Plan-PM har sammanställts av planchef Jonas Zetterberg den 8 februari 2021.


