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INLEDNING
Översikt
Gestaltningsprogrammet för Sundsta torg är en del av planhandlingarna och
syftet är att kommunicera visionen och ge riktlinjer för platsens utformning. I
programmet ges exempel på utformning och lösningar som är i linje med
plankartans olika bestämmelser och är vägledande vid kommande
bygglovsprövning och genomförande.
Stadens bebyggelse och dess stadsrum är viktigt för upplevelsen av staden.
Rummets utbredning i bredd och höjd tillsammans med händelser och
aktiviteter är alla viktiga faktorer som påverkar totalintrycket.
Stadsmässigt byggande eftersträvas. Begreppet kan dock tolkas på lite olika sätt
men viktiga centrala aspekter är funktionsblandning, sammanbundet gatunät
och hög täthet. Attraktivitet hos städer i framtiden kommer att baseras mer och
mer på mänskliga och kulturella värden. En värdefull del i stadens kulturella liv,
liksom i det vardagliga, är en social och etnisk mix. Det är genom en mångfald av
olika kontakter och möten som nya tankar och idéer föds. Stadens fysiska
struktur har stor betydelse för hur människor möts. Väl utbyggda
kommunikationer länkar samman människor och väl fungerande offentliga rum
erbjuder mötesplatser. Därför kan en stadsmässighet hos den byggda miljön
vara ett medel att uppnå den önskade mångfalden.

Visionsbild Sundsta torg
(Illustration Mondo Arkitekter)

Det nya Sundsta torg ska bilda en knutpunkt i staden och vara ett tydligt
stadsrum med urban puls och egen karaktär och i allt väsentligt leva upp till
beskrivningen om stadsmässighet ovan. Sundsta torg ska knyta ihop torgets
stadsrum med park- och rekreationsområdet kring Sundstatjärnet. Det är därför
viktigt att såväl byggnader som markplaneringen samordnas och konsekvent
genomförs på ett sådant sätt att syftet med platsen uppnås.

Analyskarta med grundförutsättningar för Sundsta torg
(Illustration ÅF)
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Miljö
I kombination med det urbana ska området ha en tydlig grön profil. Detta gäller
både den offentliga delen likväl som den privata. Känslan ska vara att
Sundstatjärnets omgivningar på olika sätt fortsätter in i stadsrummet. Obrutna
alléstråk ska finnas genom området. Gröna gårdar och möjlighet till odlingar ska
naturligt ges utrymme för de boende på gårdsdäck och/eller tak. I publika rum
ska planteringar och träd genomsyra området. Även hårdgjorda ytor ska
gestaltas på ett organiskt sätt. Val av material ska beaktas med avseende på
miljö.

Förutsättningar
Området har genom tiderna omvandlats från lantbruk utanför den ursprungliga
stadskärnan, till dess nuvarande form med bostadshus, mestadels producerade
på 40- och 50-talet. Bebyggelsen kring det blivande Sundsta torg består av
bostadshus som är tre till sex våningar höga. De högre husen är placerade öster
om Rudsvägen och bildar tillsammans med alléträden ett tydligt stadsrum i
nord-sydlig riktning. De högre husen är också mer stadsmässigt utförda jämfört
med de lägre och har butiker i bottenplan med entréer mot Rudsvägen.
Trafikmässigt har huvudstråket, som tidigare varit Rudsvägen med gamla
stenbron i dess förlängning, omformats till att styras via Ringervägen mot
Brogatan och Tingvallabron mot stadens centrum. Rudsvägens förlängning mot
Haga och Tingvallastaden via Östra Bron trafikeras idag endast med buss-, gång-

Rudsvägen norrut med platsen för torget i förgrunden

och cykeltrafik.
Alléer finns längs alla vägar i området. Det är viktigt att dessa får vara intakta.
Geografiskt är området placerat kring korsningen Ringervägen, Rudsvägen och
Hagaborgsgatan.
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Vision och planidé
Visionen är att skapa ett levande och urbant stadsrum där två ytterligheter
möts; det öppna gemensamma stadsrummet och den gröna oasen kring
Sundstatjärnet. I området ska olika former av boenden finnas tillsammans med
verksamheter och publika lokaler. Här ska gammal som ung vistas i för
rekreation, umgänge och gemensamma intressen. Sundsta torg ska locka
besökare och området ska vara lättillgängligt oavsett hur man tar sig dit.
Variation i skala från det urbana torget till den lågmälda och lummiga
Sundstaparken skapar dynamik i livsmiljön.
Den nya platsen skall gestalta något som inte finns i Karlstad i dag. Ett starkt
urbant stadsrum som ramas in av höga hus, en platsmarkör. Sundsta torg ska
knytas ihop med den trafik och rörelse som det kommer att bli där med många
olika typer av människor i rörelse. De skall dras in i området till torget där det
mjuka möter det hårda, unga möter gamla, storskalighet möter småskalighet.

Siktlinjerna som definierats ska genomsyra den fysiska planeringen. Siktlinjerna
är viktiga både för upplevelsen på torget men även när man på olika sätt närmar
sig platsen. Sundstapassagen fyller en viktig funktion i kopplingen mellan torget,
grönområdet och Sundstatjärnet. Passagen ska skapa nyfikenhet och dynamik.
Ringervägen ansluter från sydväst när man närmar sig från Karlstads centrum. I
fonden möts man av punkthuset i kv Svarvaren som blir ett viktigt element i
denna linje.
Rudsvägen som kommunikationsväg börjar och slutar i Sundsta torg.
I förlängning söderut fortsätter Rudsvägen mot Gamla Stenbron och denna del
trafikeras främst av lokaltrafiken, cyklister och fotgängare. Siktlinjen längs
Rudsvägen är viktig

Verksamheter ska, tillsammans med caféer och restauranger, olika former av
boende, naturligt skapa en dynamisk och kreativ miljö.
Trots det tydligt urbana ska platsen utstråla en grön känsla. Det gröna bör då
förekomma i flera dimensioner, inte bara i markplan, utan även där det är
möjligt i fasader i form av vertikala planteringar och på takytor i olika nivåer.
Detta gäller både publika och privata rum.
Visionen är också att koppla ihop Norrstrand på östra sidan med Sundsta på
västra sidan på ett naturligt sätt. Platsen skall vara intressant att vistas på och
fungera som en knutpunkt när det gäller lokaltrafiken. På alla sidor om Sundsta
torg ska det finnas verksamheter i olika former för att skapa folkliv och rörelser
såväl dag- som kvällstid. I förslaget till detaljplanen kommer det ges möjlighet
till c:a 250-300 lägenheter i olika upplåtelseformer. Sundstapassagen, som är en
förlängning av torget västerut, förbinder torget med parken kring
Sundstatjärnet. Sundstapassagen överbryggas med broar som binder ihop men
även tydliggör torgrummet.

Sundstatjärnet

Sundsta torg

Siktlinjer som ska beaktas vid utformningen av Sundsta torg
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BEBYGGELSE

17 vån

Volymer, hustyper och strukturer
Sundsta torg ska innehålla olika typer av bostäder och lokaler. Det är viktigt att
attrahera olika målgrupper och verksamheter för att få ett rikt stadsliv både
dag- och kvällstid. I markplan ska verksamheter finnas på alla sidor om Sundsta
torg. Dessa ska exponeras genom stor transparens med glaspartier och entréer
vända mot torget och Sundstapassagen. Torget ska omges av punkthus som
vertikalt sträcker sig uppåt och bildar det tydliga stadsrum som eftersträvas. I
proportion mot torgets utbredning krävs motsvarande höjd på kringliggande
byggnader för att skapa rätt balans. Längre från torget i anslutning mot östra
sidan av Rudsvägen ligger lamellhus som tar upp övergången från det höga,
vertikala uttryckssättet till det mer horisontella.
Punkthusen är olika höga. Högst är punkthuset inom Kv Svarvaren som har syfte
att bilda en tydlig platsmarkör på större avstånd samt bilda torgets fond vid
angöring från Ringervägen i sydväst. Byggnadens sydvästra hörn närmast torget
ska markera sig och kan sticka ut i siktlinjen längs Rudsvägen och därmed på
avstånd markera platsen. Övriga punkthus trappas sedan ner i höjd närmare
Sundstatjärnet och skapar genom detta en harmonisk variation och övergång
mot den lägre bebyggelsen väster om Rudsvägen.

11 vån
7 vån
8 vån
13 vån

Närmast den befintliga bebyggelsen längs östra sidan av Rudsvägen placeras lamellhus i 7 våningar i
en övergång till grupperingen av punkthus kring Sundsta torg och Sundstapassagen.
Från det högsta huset i Kv Svarvaren trappas sedan byggnaderna ned i höjd mot Sundstatjärnet och
Ringervägen.
Streckad linje markerar gestaltningsmässigt viktiga lägen som ska ges stor omsorg vid formgivningen.
(Illustration Mondo Arkitekter och Södergruppen Arkitekter)
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Fasader och material
Husen ska utföras med tidlösa och hållbara fasadmaterial för hög arkitektonisk
kvalitet.
Som en grundförutsättning ska området inordnas i den nuvarande kulör- och
materialstrukturer kring Rudsvägen. Från de mörkare och tyngre tegelfasaderna
i öster till de lättare och ljusare putsfasaderna på västra sidan om Rudsvägen.
Denna vandring från öst till väst ska genomsyra områdets gestaltning. Exempel
på material kan vara tegel, puts, natursten, trä i olika former och keramiska
plattor. Inom detta förhållningssätt ska stor vikt läggas vid att skapa en egen
sammanhållande identitet för byggnaderna kring torget.
Gestaltningen av byggnaderna ska ta hänsyn till att de ska betraktas på olika
avstånd. I närmiljön är bl a materialens ytor, strukturer och kulörer viktiga för
intrycket. Stor noggrannhet av fasadutformningen gäller även för vilket intryck
byggnaderna ger på stort avstånd. Mönstereffekter kan t ex uppnås genom att
använda sig av olika djup i fasaden. Exempel kan vara att skapa indragningar vid
balkonger, extra djupa fönsternischer eller andra byggnadselement, kontraster i
färgsättning. För att uppnå områdets vision som platsmarkör är det viktigt att
byggnaderna grafiskt utskiljer sig från omgivningen och därmed tydligt markerar
platsen.

Stora glasöppningar

Glas

ljus/lätt

mörk/tung

”puts”

”tegel”

Kulörstruktur
(Illustration Mondo Arkitekter och Södergruppen Arkitekter)

Ljus puts

Trä
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Fasader och material forts…
Bottenvåningen exponeras mer eller mindre från alla håll med gator, torg
och/eller gång- och cykelstråk runt om. Det är viktigt att bottenplan utformas
och gestaltas främst för att betraktas från kort avstånd.
En ambition bör alltid vara att förlägga lämpliga rumsfunktioner närmast
ytterfasaderna så att det naturligt skapas transparens, entréer och liknande för
att skapa ett trivsamt, spännande och tryggt stadsrum. Även lokalytor som i sin
funktion inte behöver fönster kan med fördel förses med detta för att skapa en
större transparens i byggnaderna. Sådana ytor kan t ex vara cykelrum,
tvättstugor men även förråd och liknande kan förstås vara tänkbara.
En variation av bottenvåningens fasader kan också som exempel innefatta
användande av grafisk betong, konstnärlig utsmyckning, dekorativ ljussättning,
vertikala planteringar s.k. gröna väggar.

Grafisk betong

Mönstereffekter och nischer

Grön vägg

Cykelrum med fönsterparti

Stora glaspartier

Bearbetad sockel
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Balkonger
Då balkonger tenderar att bli större och större beroende på de boendes krav,
och därmed blir ett dominant inslag, är det viktigt att utformning och
gestaltning inordnas naturligt i fasadernas uttryck.
Traditionella påhängda och utstickande stora balkonger, särskilt mot
gaturummet, bör undvikas då dessa sällan uppfattas som ett naturligt inslag i en
central gatumiljö. Balkonger inordnade i fasadlinjen med mindre utstick och
indragningar är då att föredra.
Inglasade balkonger bör utföras på ett sådant sätt att man tydligt skiljer mellan
räcke och glasluckor.
Olika former av balkonger och dess former kan dock vara ett uttryck i det
arkitektoniska formspråket och ge en väsentlig gestaltningseffekt, framförallt på
större betraktningsavstånd.
Balkonger på fasader mot gårdsmiljö kan behandlas på ett friare sätt och skapa
möjligheter till en känsla av att gården fortsätter vertikalt upp efter fasaderna.

Exempel på stora och små balkonger i gatumiljö

Exempel på balkonginglasning

Uttrycksfulla balkonger
i gårdsmiljö
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Entréer och skyltfönster
Glasade fasader med entréer till butiker och annan verksamhet ska vändas mot
Sundsta torg och Sundstapassagen. Entréer ska vara tydliga, inbjudande och väl
markerade. Det ska vara lätt att orientera sig i området. Det får inte finnas
tveksamhet i det kommunikativa språket mellan verksamheten och besökare.
Detta gäller även bostadsentréer som ska vara tydliga och funktionella med bra
tillgänglighet.

Orientering av entréer och skyltfönster
(Illustration Mondo Arkitekter)

Skyltfönster mot torget och passagen
Entrélägen för verksamheter vänds mot torget och passagen
Skyltfönster och entréer mot Sundsta torg
(Illustration Mondo Arkitekter)

Skyltfönster och entréer mot Sundsta torg och Sundstapassagen

Vy från sundstaparken genom Sundstapassagen mot torget

(Illustration Mondo Arkitekter)

(Illustration Mondo Arkitekter)
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Tak och terrasser
Tak och terrasser tillgängliga för boende ska utformas beträdbara med stor
andel grönytor i olika former. Utrymme för egen odling och rekreation bör
skapas där det är möjligt. Ytor för lek ska finnas och vara åtkomlig för alla
boende. Låglutande tak som inte är beträdbara men synliga från kringliggande
bebyggelse ska utföras med ytskikt av sedum eller likvärdigt.
Branta tak utförs med ytskikt som passar in i den omgivande miljön. De flesta
kringliggande tak har ytskikt av rött taktegel men även bandtäckning i olika
kulörer förekommer. För ett modernt formspråk är slät variant av takpanna
eller planplåt att föredra framför kupigt taktegel.

Gröna takterasser
(Illustration Mondo Arkitekter)

Grön takmiljö

Sedumtak
(bild Vegtech)

Bulleråtgärder

Släta takpannor

För att klara nuvarande situation när det gäller buller måste stor hänsyn tas vid
och skapa naturliga bullerdämpande lösningar. En kombination av vinklade
fasader, fasta glasskärmar på balkonger och liknande ska inordnas naturligt i de
arkitektoniska uttrycken. Uteplatser, både privata och publika, ska placeras på
naturligt bullerfria lägen. Det är viktigt att denna parameter finns med från
början för att undvika påklistrade och onaturliga lösningar.

(Bender Carisma)

Ljudskärmar vid balkonger
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DET OFFENTLIGA RUMMET
Allmänt
Tanken med utemiljön kring Sundsta torg är att med hjälp av växtlighet och detaljer på
olika sätt anknyta till Sundstatjärnet och förstärka kopplingen till det intilliggande
parkområdet. Detta samtidigt som att en öppen torgmiljö skapas, framförallt kring
gaturummet vid korsningen mellan Rudsvägen och Ringervägen.

Växtlighet
Växtligheten planteras i upphöjda odlingsbäddar där kanterna får en extra funktion som
sittplatser. Perenna gräs och andra örter med naturkaraktär blandas upp med vedartade
buskar och/eller träd med en skandinavisk ton i sitt formspråk, ett exempel på en sådan
art skulle kunna vara flerstammiga himalayabjörkar vilka skulle kunna spela med naturen
och tjärnets vegetation samtidigt som de passar ihop med torgets urbana karaktär i och
med sitt grafiskt rena uttryck. Växter väljs så att de också finns kvaliteter att uppleva
vintertid såsom dekorativa ståndare eller spännande habitus. Ett tema som kan vara
tacksamt att jobba med är tjärnets kantzoner och det i naturen flytande vattnets
formspråk och element.

Funktionsytor på och kring torget
(Illustration ÅF)

Trafik
Torgytan ska utformas som shared space. Det är viktigt att utformningen förmedlar till
trafikanten att detta är en annan typ av miljö än den man kört på tidigare. Torgytan höjs
upp och beläggs med ett enhetligt, avvikande, markmönster för att markera skillnaden.
Upphöjning och möblering av platsen understryker att man kör in i en ny miljö.
Trafikanter som passerar torget ska förmedlas att köra långsamt och ge hänsyn till dem
som vistas på torget. Erfarenheten från liknande tidigare projekt visar att med rätt
utformning sänker farten betydligt och får bilister att automatiskt väja för oskyddade
trafikanter.
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Markbeläggningar
Markbeläggningen får gärna läggas med inspiration från vattnets rörelser i sitt
mönster och lättas upp och göras lekfull med tillägg som tar upp temat med vad
som flyter i vatten, en viktig del i vattnets formspråk. Ett löv, en kotte, en fisk,
etc. Dessa kan läggas i både stor och liten skala. I stor skala kan dekorationen bli
ett element man framförallt ser från de kringliggande höghusen och ger en
starkare känsla av identitet till platsen. I mindre skala kan till exempel en serie
små stiliserade björklöv läggas ut vilka barn kan hoppa mellan i en virvlande lek,
som på en hinderbana i två dimensioner. Tilläggen behöver dock inte vara helt
avbildande, utan kan kanske vinna på att abstraheras i sina former för att
samspela med arkitekturen. Kvällstid kan ledlampor i markbeläggningen
representera en stjärnhimmel som speglas i en vattenyta och skapa ett till
spännande upplevelsevärde för torget.

Inspirationsbilder markbeläggning och detaljer

Buller
Torget kommer vara utsatt för trafikbuller. Det finns därför ett behov av att
skapa platser som man utformar för att sänka ljudet och vända bort
uppmärksamheten från trafiken. Ett sätt att göra detta är att skapa några
skärmväggar, mot vägen, med sittplatser in mot torget. Dessa utformas med
hjälp av mönster och material till att tillföra torget element som är både
skulpturala och funktionella.

Inspirationsbilder möblering och utsmyckning

Layoutförslag torgyta
(Illustration ÅF)
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Sundstapassagen
Torget får en visuell koppling mot Sundstatjärnet och grönområdet där i och
med den öppna passage som leder besökaren mellan husen och till slut mot
vattnet. Passagen blir en förlängning av torgytan och kompletteras med växter
för att skapa en stark visuell, och ekologisk, länk samtidigt som de ökar platsens
trivselvärden. Passagen markeras ytterligare med de gångbroar som binder
samman de båda huskropparna och bidrar till en starkare rumsbildning
samtidigt som de tillför en spännande arkitektonisk detalj och sammanknyter de
planerade vistelseytorna på taken. Ytan mellan husen blir bredare mot tjärnet
för att skapa en tydligare optisk koppling, men också för att ge de
förutsättningar som krävs för att denna plats skall kunna möbleras och utformas
på ett sådant sätt att den ej blir en otrygg baksida som varken boende eller
besökare vill passera. Passagen kan delvis överdäckas och förses med
transparent väderskydd som bidrar till rumsbildningen. Dessa ger också större
möjligheter till möblering för vistelse i passagen större delen av året.
Efter att besökaren gått förbi Sundsta torg och mötts av parken vid
Sundstatjärnet kommer denne fram till ett trädäck som blir en modern variant
på en klassisk fiskebrygga. Denna ger kontakt med vattnet, utan att inkräkta på
tjärnets naturmässiga karaktär.

Vy mot Sundstapassagen från torget
(Illustration Mondo Arkitekter)

Parkområdet
Parkområdets naturmässiga karaktär utvecklas och kompletteras utan att göra
alltför stora ingrepp. Det är viktigt att ha kvar stora öppna gräsytor då de
kommer vara extra viktiga som en del i de närboendes utemiljö - för att klara av
den ökade exploateringsgraden i området krävs öppna oprogrammerade ytor
som kan brukas på flera sätt för att så många som möjligt skall kunna ta del av
dem samtidigt. De skärmväggar för bullerfri miljö som placeras kring torgytan
kan få en roll även här. Om de placeras ut på några få strategiskt valda platser
på gräsytorna blir de en återkommande och spännande detalj som knyter an till
torget .
Inspirationsbilder
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Dagvatten
Dagvattenhantering ska ske enligt reglering i plankarta och planbeskrivning.
Erforderliga magasin och fördröjning ska skapas inom respektive bebyggelse
område. Stor vikt ska läggas vid att skapa naturlig fördröjning genom gröna
gårdsmiljöer även på högre liggande tak.

Belysning

Fagerhults Belysning, Eos

Områdets belysning består av tre olika delar med olika syften. Funktion, accent
och konstnärlig. Den funktionella belysningen ska skapa trygghet och god
orientering i området. Denna belysning ska tydliggöra olika trafikstråk och
övergripande belysa den allmänna torgytan. Målpunkter som övergångsställen,
busshållplatser och entréer ska vara extra belysta och markerade. Som
komplement till den funktionella belysningen ska accentbelysning finnas för att
skapa spänning, kontraster och rumsbildningar. Träd, planteringar och speciella
detaljer och ytor på mark eller fasader kan vara lämpliga att accentueras med
belysning. Dock är det viktigt att accentbelysningen inte överdrivs då den i så
fall riskerar att tappa sitt syfte. Den tredje varianten, konstnärlig, kan finnas för
att t ex skapa stämning och fond på någon särskild plats i området. Den
konstnärliga belysningen kan också samspela med någon annan utsmyckning
som t ex vattenspel. Den allmänna belysningen och val av armaturer vid torget
ska utgå från Karlstads kommuns belysningsprogram.

Konstnärlig fasadbelysning…

Belyst konstverk

Accentbelysning…
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Skyltning
För skyltning gällande verksamheter ska ett skyltprogram tas fram anpassad
efter kommunens gällande regler. Det ska skapas ett enhetligt uttryck inom
respektive byggnad. Skyltprogrammet ska dock ge möjlighet att utföra
respektive skylt helt olika och anpassad efter respektive verksamhets grafiska
profil och/eller varumärke. Skyltningen bör ges en framträdande roll visuellt
båda vid ljusa och mörka förhållanden för att skapa den urbanitet och
stadsmässighet som är visionen för Sundsta torg.

Exempel på skyltar med sammanhållet grundtema men helt olika utseende

Utsmyckning
Hörnet vid Rudsvägen och Hagaborgsgatan kan med fördel smyckas med en
fontän eller annan konstnärlig utsmyckning för att skapa ett riktmärke för torget
som i samspel med bakomliggande byggnad ligger i siktlinjen när man närmar
sig platsen. En annan lämplig placering kan vara i samband med utbuktningen i
förlängningen av Sundstapassagen på motsatt sida av hörnet Rudsvägen och
Hagaborgsgatan.

Exempel på placering av utsmyckning för att markera Sundsta torg…
(Illustration ÅF)

Inspirationsbilder konstnärlig utsmyckning
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SAMMANFATTNING, LEDORD OCH RIKTLINJER
Torget och kringliggande bebyggelse ska ha en tydlig urban känsla.
Torgytan ska gestaltas och utformas med en tydlig koppling till naturen
kring Sundstatjärnet.
Alléer och grönytor ska bilda sammanhängande stråk genom området.
Sundstapassagen ska binda samman torget med parken.
Torgytan ska betraktas som ett gångfartsområde.
Byggnaderna ska ha en tydlig grön profil vad gäller materialval och
utförande.
Bostadsgårdar och tak ska vara gröna och visuellt och funktionellt vara en
förlängning av parken kring Sundstatjärnet.
Gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik.
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