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SAMMANFATTNING VISION VIKEN

Stadsmässiga gator med hög kapacitet
Jungmansgatan, Sjömansgatan och Tullhusgatan omgestal-
tas i syfte att förbättra kapaciteten för samtliga trafikslag. 
Bussens framkomlighet är särskilt viktig då sträckan är en 
del i det planerade snabbusstråket. Gestaltningen strävar 
efter ett stadsmässigt uttryck där gående och cyklister har 
en god framkomlighet. Gestaltningen ska bidra till att 
bryta ner skalan på gatan.

Korsningspunkter utformas för att förbättra framkom-
ligheten för både buss och bil. Flera korsningar föreslås 
utformas som cirkulationsplatser för att åstadkomma en 
högre kapacitet och ett jämnare flöde. Gångvägar föreslås 
kompletteras och förstärkas i stråk där många människor 
förväntas röra sig. Cykelvägnätet kompletteras i enlighet 
med cykelplanen och stadsdelsvisionen för Tingvallasta-
den för att sammanbindas med huvudcykelstråken. Cykel-
passager och övergångsställen iordningställs i punkter där 
det är naturligt för gående och cyklister att korsa gatan, 
utan omotiverade omvägar.  

HUVUDSAKLIGA ÅTGÄRDER
• Högre kapacitet på genomfartsgator
• Stadsmässig gatuutformning och mer plats för buss, gående och cyklister
• Bevara parker och utveckla de gröna stråken
• Översvämningsskydd i syfte att översvämningssäkra vägar till centralsjukhuset
• Omhändertagande av dagvatten och skyfall från Tingvallastaden och Viken
• Förtätning inom befintlig kvartersmark
• Nya kommersiella lägen beaktas vid nybyggnation

Förtätning och nya kommersiella lägen
Inom ramen för resecentrumprojektet planeras ny bebyg-
gelse på godsmagasintomten. I övrigt inom visionsområ-
det är ny bebyggelse möjlig att pröva, på fastighetsägarens 
initiativ, inom befintlig kvartersmark. Bebyggelsen ska då 
anpassas efter, eller förstärka, nuvarande kvartersstruktur. 

Det nya resecentrumet med nya och förbättrade passager 
över och under järnvägen, samt att förlänga Trädgårdsga-
tan och ansluta denna till Vikengatan innebär nya möjliga 
kommersiella lägen. Befintlig bebyggelse har olika förut-
sättningar för att kunna nyttja detta. Vid eventuell om-
byggnation bör denna möjlighet beaktas. 

Plats att gå, mötas och vistas
Gångstråket längs Mariebergsviken utvecklas samordnat 
med anläggande av ett översvämningsskydd och Vikenför-
bindelsen. Gångstråket ska präglas av grönska och ansluta 
till Stadsträdgården och den planerade bron över järnvä-
gen.  

Vid utveckling av Mariebergsviken bör fokus ligga på akti-
viteter och bad då det är en av få platser i centralt läge där 
det är möjligt, bl a då det inte är strömt. Att öka tillgäng-

ligheten och attraktiviteten kring Mariebergsviken är av 
stor betydelse för både närboende och besökare. Utveck-
lingen bör ta fasta på ett året runtperpektiv där aktiviteter 
såväl under vintertid som sommartid stöds. 

Stadsträdgården och Wennbergsparken bevaras i sin helhet 
och utvecklas utifrån nuvarande karaktär. Med en allt täta-
re stad kommer de befintliga parkerna få en allt större be-
tydelse. Det kommer även finnas behov av att utveckla nya 
platser, t.ex i anslutning till Mariebergsviken, resecentrum 
och i andra strategiska knutpunkter där många människor 
förväntas röra sig. En variation i utformning och funktion 
ska eftersträvas vid gestaltning av platserna.

I utvecklingen av de allmänna platserna bör en utgångs-
punkt vara att nyttja ekosystemtjänster där det är möjligt. 
Ekosystemtjänster kan t.ex. vara möjliga att använda för 
luftförbättring, bullerdämpning, temperaturreglering, om-
händertagande av dagvatten och även för rekreation.

Flera gator förväntas få högre trafikflöden vilket innebär 
behov av rening av dagvatten från gatorna innan vattnet 
når recipienten Mariebergsviken. Detta föreslås göras 
genom öppna, gröna dagvattenlösningar, så kallade växt-
bäddar i direkt anslutning till gatan. Förutom vattenrening 
bidrar dess med rekreativa mervärden och temperaturreg-
lering.

På sikt kan det vara nödvändigt att åstadkomma rening 
av dagvatten från hela Mariebergsvikens avrinningsområ-
de. Detta kan åstadkommas genom att Mariebergsvikens 
norra del nyttjas för fördröjning och rening. En sådan 
anläggning ska då utformas med fokus även på rekreation 
och aktivitet kopplat till vattnet. Både behovet, nyttan och 
genomförbarheten av en sådan lösning behöver utredas 
vidare.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Stadsdelen Viken påverkas av de förändringar som plane-
ras kopplat till ett nytt resecentrum. Den södra sidan av 
spårområdet kommer utvecklas till en viktigare entrépunkt 
till resecentrum. Förändringar planeras också av Tullhus-
gatan, Sjömansgatan och Jungmansgatan som kommer 
förbättras vad gäller framkomligheten för bil och buss. I 
samband med den utvecklingen är det viktigt att gatan får 
en utformning anpassad till staden och att barriäreffekter 
kan hanteras.

Samtidigt pågår en större stadsutveckling inom stadsde-
lens södra och västra delar som kommer att innebära tu-
sentals nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser, ser-
vice, förskolor etc. Betydligt fler människor kan därmed 
förväntas vistas och röra sig genom detta område som 
ligger mellan resecentrumet och stadsutvecklingsområdet.
 
Det finns också en del förfrågningar kring förtätning och 
utveckling av befintliga fastigheter som kan behöva ses i 
ett större sammanhang.

Frågor som bedömts särskilt viktiga att studera är:
• Utveckling av gatunätet i Viken och utformning av 

Sjömansgatan, Tullhusgatan och Jungmansgatan.
• Översvämning och dagvattenfrågor.
• Utveckling av bebyggelsen.
• Kopplingar mot resecentrum.
• Stadsträdgårdens kopplingar mot staden.
• Buller och störningar från trafik.

UPPDRAG
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 14 mars 2018 (§ 16) i 
uppdrag att upprätta en stadsdelsvision för Viken.

AVGRÄNSNING
Stadsdelsvisionen omfattar del av Viken. Visionen avgrän-
sas fysiskt av järnvägen i norr och Sjömansgatan/Marie-
bergsviken i söder. I väster och öster avgränsas arbetsom-
rådet med Jungmansgatan respektive Tullhusgatan.

Avgränsning Stadsdelsvision för Viken.
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ÖVERSIKT RELATERADE PROJEKT
Ett antal projekt med direkt påverkan på Viken pågår 
parallellt med visionsarbetet. 

Resecentrum, direkt norr om Viken innebär nya förutsätt-
ningar för stadsdelen då nya kopplingar mellan Tingvallas-
taden och Viken planeras. Det nya resecentrumet föreslås 
också ha funktioner på den södra sidan av spåret vilket 
innebär att Karlstad C i framtiden kommer ha två fram-
sidor, en mot norr i Tingvallastaden och en mot söder i 
Viken. Stationsområdet kommer också kompletteras med 
funktioner som inte har direkt koppling till resande, såsom 
kontor och hotell. 

Den föreslagna nya busslösningen på Hamngatan, liksom 
intentionen att omvandla Hamngatan till en stadsga-
ta, innebär att mer trafik kommer färdas genom Viken 
(Klaraborgsgatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Tull-
husgatan och Packhusallén) än idag. Infrastrukturprojekt 
(Vikenförbindelsen) för att förbättra kapaciteten på denna 
gatusträckning pågår.

Söder och öster om Viken pågår flera större stadsutveck-
lingsprojekt. Mellan Inre hamn och Tullholmsviken (kv. 
Kanoten) pågår omvandlingen av det f.d. industriområ-
det till bostadskvarter med inslag av kontor, handel och 
service. Totalt ca 700 bostäder uppskattas stå färdiga inom 
några år.

Längre västerut pågår planeringsarbete för Kv Tullholms-
sågen där det planeras för ca 1200 nya bostäder samt för 
förskola, kontor, butiker och parkeringshus.

Ytterligare västerut, i kvarteren Skepparen och Ställverket 
planeras för ytterligare ca 600-700 bostäder.

Översiktsbild av intilliggande projekt. 
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Resecentrum
Ombyggnaden av Karlstad C är en del i projektet Tåg i 
tid som drivs av Region Värmland, Jernhusen, Karlstads 
kommun och Trafikverket. Tåg i tid syftar till att förkorta 
restiderna och få en pålitligare tågtrafik på Värmlands-
banan i framtiden. Ombyggnaden av Karlstad C inne-
bär förutom en ny mittperrong, justeringar av spår och 
förbättrade passager över respektive under järnvägen även 
en ny modern bussangöring. Nuvarande busstation för 
regionalbuss lokaliseras inom området för Resecentrum. 
Även stadsbussarna angör resecentrum i syfte att bättre 
binda ihop läns- och stadsbussarna med varandra och 
med järnvägstrafiken. 

En arkitekttävling anordnades och våren 2017 utsågs 
White arkitekter till vinnare med förslaget Resa-Gata-Stad. 
Det vinnande förslaget avses genomföras med mindre 
justeringar enligt juryns utlåtande.

Förslaget Resa-Gata-Stad utgår i från och vidareutvecklar 
stadens befintliga struktur där Hamngatan på ett flexibelt 
sätt nyttjas för bussangöring och befintligt stationshus ut-
gör kärnan i resecentrumet. Vikentunneln förbättras och 
en ny bro anläggs i Västra Torggatans förlängning. Pas-
sagerna under respektive över järnvägen är centrala funk-
tioner i resecentrumet då resefunktioner placeras både på 
den norra och på den södra sidan av spåren.

Utöver resenärsservice planeras även ca 15 000 kvm kon-
tor och andra verksamheter som inte har direkt koppling 
till resande på den norra sidan av reserummet och ca 30 
000 kvm på den södra sidan. 

Utifrån det vinnande tävlingsförslaget pågår arbete med 
en ny detaljplan för Resecentrum. Detaljplanen förväntas 
antas under hösten 2021.
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Principlösning för genomfartstrafik.

Infrastrukturprojekt - Vikenförbindelsen
Projektet syftar till att förbättra framkomligheten för 
samtliga trafikslag, framförallt i korsningspunkterna. Den 
förbättrade framkomligheten för bil behövs för att avlasta 
Hamngatan. Då sträckan kommer att trafikeras av snabb-
buss (Karlstadsstråket) kan bussen behöva egen körbana 
vissa sträckor och bussprioritering i korsningspunkterna.

Sträckan kantas av arbetsplatser, bostäder och parker 
med vänerkontakt. Ytterligare bostäder och arbetsaplatser 
planeras i anslutning till både Sjömansgatan och Tullhus-
gatan. Detta ska beaktas vid utformning av gatorna. Även 
om kapaciteten och flödet ökar ska utformningen anpas-
sas efter det centrala läget. Hastigheten bör vara låg och 
gatorna ska vara lätta att korsa för gående och cyklister. 
Det stora antal nya boende i stadsdelen medför att mer 
utrymme för gående och cyklister krävs.

Längs Mariebergsviken pågår även ett projekt för att 
översvämningssäkra inryckningsvägen till centralsjukhuset 
från höga vattennivåer i Vänern. Översvämningsskyddet 
för Sjömansgatan ingår i projektet Vikenförbindelsen. 
Översvämningsskyddet kommer även att skydda delar av 
stadsdelen Viken. 

Föreslagen utformning vid den breddade Vikentunnelns södra sida.  
Visualisering White arkitekter.

Föreslagen utformning av Resecentrums södra framsida.
Visualisering White arkitekter.
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Stadsutveckling - Kanoten
Inom området mellan Inre hamn och Tullholmsviken 
pågår just nu en stor förändring, från industriområde till 
bostadsområde med inslag av verksamheter (kontor, bu-
tiker etc.). Från 2014 och framåt väntas området förtätas 
med upp till 700 nya bostäder, en ny förskola, kajprome-
nad, handel och kontor.

Möjlig utformning av planerad bebyggelse inom Tullholmen.  
Visualisering Tovatt.

Föreslagen rutnätsstruktur. Bild ur planprogrammet.

Stadsutveckling - Tullholmen (Kv. Tullholmsså-
gen, Skepparen och Ställverket)
Området som idag är bebyggt med verksamhets- och 
industribyggnader föreslås förtätas och kompletteras med 
både bostäder och verksamheter. 

För området finns ett planprogram upprättat vilket pekar 
ut den övergripande strukturen för den fortsatta plane-
ringen. 

Området är centralt beläget med närhet till Stadsträdgår-
den och vatten och det finns alla förutsättningar att skapa 
en ny attraktiv levande stadsdel som på ett naturligt sätt 
hänger samman med omgivande områden.   

En huvudprincip som ligger till grund för programmet är 
en rutnätstruktur med stadsmässiga kvarter som bidrar till
att det aktuella området integreras med kringliggande 
stadsdelar, Stadträdsgården och stadskärnan.

Den föreslagna strukturen medför även siktlinjer från 
stadsträdgården mot vattnet och lättillgängliga promenad-
stråk längs Tullholmsviken resp. Mariebergsviken. Relativt 
stora ytor avsattes för offentliga platser och grönstruktu-
ren. Inom ramen för rutnätstrukturen föreslås ca 1800 bo-
städer, 40 000 m2 verksamheter (kontor, butiker, service) 
och förskola) och en ny förskola. Våningsantalet föreslås 
att variera mellan fem till sju våningar. 

Översiktbild från detaljplan för Kv Kanoten (AQ arkitekter)
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STRATEGISK PLAN
Till grund för kommunens planering ligger visionen ”Ett 
bättre liv i solstaden”. Karlstad ska vara en attraktiv kom-
mun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas.
Kopplad till visionen finns det en strategisk plan som 
talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt. Den 
innehåller övergripande mål som regelbundet följs upp för 
att stämma av att kommunen utvecklas åt rätt håll.

Det strategiska planen pekar ut prioriterade målområden 
och hur vi ska arbeta för att uppnå kommunens vision. 
De fyra målområdena är: 

En kommun för alla - Karlstad ska vara en långsiktigt, 
socialt hållbar stad, en omtänksam stad där alla människor 
känner sig trygga och välkomna. Vi bygger en attraktiv 
kommun för medborgarnas bästa. 

En kunskaps- och tillväxtkommun - Karlstad ska vara en 
kommun med långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar 
till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karl-
stad genom att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och 
utbildningsort. All utveckling bygger på möten mellan 
människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda 
kommunikationer, både vad gäller människors möten och 
resor.

En miljöosmart kommun - Karlstad ska stå för en miljömäs-
sigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till 
en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi är 
föregångare och innovativa i arbetet med att stimulera en 
ekologisk och hållbar utveckling. Karlstad ska både kunna 
växa och bli större och samtidigt vara miljömässigt hållbar. 

Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som alla ska ha 
möjlighet till.

En attraktiv arbetsgivare - Alla som arbetar i koncernen 
Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. 
Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster 
och service.

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen är enligt plan- och bygglagen (PBL) kom-
munens instrument för planering av en långsiktigt hållbar 
mark- och vattenanvändning samt bevarande och utveck-
ling av bebyggelsen.

I Karlstads kommuns översiktsplan (2012)  anges följande 
stadsbyggnadsprinciper  i syfte att säkerställa att Karlstads 
bebyggelseutveckling lever upp till översiktsplanens plane-
ringsinriktning: 
• Ökad Väner- och vattennärhet 
• Planera med översvämningshänsyn
• Planering för ett balanserat transportsystem – rätt färd-

medel till rätt resa 
• Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången 

till grönområden

Förtätning
Översiktsplanens inriktning pekar på en utveckling av 
stadens centrala delar samt stadens randzoner där ökad 
Väner- och älvkontakt kan uppnås. Förädlingen och för-
tätningen av den befintliga stadsstrukturen ska fortsätta.
Allmän förtätning i stadens centrala delar samt en utbygg-
nad av resecentrum anges i ÖP 2012 som prioriterade 
utvecklingsområden (etapp 1).

Gällande förtätning anges i översiktsplanen ställningsta-
gande var och hur förtätning lämpligast bör ske. 

För Karlstad finns också ett mål att öka tätheten i bebyg-
gelsen och att andelen invånare som har maximalt 4 km 
till centrum eller tätortscentrum ska öka. Bland annat för 
att minska bilberoendet. 

Resecentrum
Att utveckla resecentrum är i översiktsplanen högt priori-
terat då det på flera sätt kan bidra till att uppfylla kommu-
nens mål och vision (Livskvalitet Karlstad 100 000). De 
främsta vinsterna med projektet är förbättringar för re-
senärerna – som i sin tur ökar Karlstads attraktivitet som 
boendeort, studieort, arbetsplats och besöksstad. Den 
funktionella arbetsmarknadsregionen vidgas och kontakt-
möjligheterna mot övriga landet och världen förbättras.

I ÖP 2012 anges följande inriktning för utvecklingen av 
resecentrum:
• Exploateringen i projektet bör ökas jämfört med de-
taljplanen från 2003 för att förbättra finansieringsmöjlig-
heterna.
 • Tack vare resecentrum förbättras kapaciteten på Värm-
landsbanan och förutsättningar för kollektivtrafiken i 
regionen.
 • Utformningen av resecentrum bidrar till att utveckla 
centrum och att förstärka kopplingarna mellan nuvarande 
centrum och stadsträdgården, Viken och Inre hamn.

För att uppnå målet om ett balanserat transportsystem bör 
det, enligt ÖP 2012 ställas höga krav på lösningarna för 
att byta trafikslag mellan tåg, cykel och stads-/länsbuss.  
Effektiv cykelparkering ska finnas inom resecentrum. 
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Resecentrum ska även kopplas till stom- och huvudnät för 
cykel. När det gäller busstrafik ska så stor del som möjligt 
av såväl stads- som länstrafiken passera resecentrum så att 
möjligheten till byten underlättas.

För tillfället pågår arbete med ÖP 2050. I den samrådsver-
sion som finns att tillgå pekas Viken ut med markan-
vändningen ”tät stad”. Stadsdelsvisionen bedöms också 
överensstämma med flera av de övergripande mål som 
anges i ÖP 2050, t.ex gynna hållbart resande, bygga ihop 
stadsdelarna till en sammanhängande stad, skapa fler mö-
tesplatser för små och stora barn.

Stadsdelsvisionen för Viken bedöms stämma väl överens 
med intentionerna i Karlstads gällande översiktsplan och 
översiktsplan för 2050 som är under arbete.

KULTURMILJÖ
Ett Kulturmiljövärde innebär att den fysiska miljön, med 
sina byggnader och andra strukturer, har en funktion som 
kan liknas vid ett historiskt dokument som berättar nå-
gonting om samhällsutvecklingen och de människor som 
har levat och verkat på en viss plats. I kulturmiljövärdet 
ingår också upplevelsevärden och dessa har ofta en stor 
potential att bidra till att skapa goda livsmiljöer. 

Miljöerna vi vistas i påverkar vårt välmående, vår trygghet, 
ger oss förankring och identitet. Kulturhistoriska bygg-
nader kan bidra till att ge staden en stark identitet, något 
som särskiljer just vår stad från alla andra. De skapar 
tilltalande livsmiljöer och därmed livskvalitet.

Kort historik
Viken var länge glest bebyggt. Vid mitten av 1800-talet 
fanns lantegendomen Rosenbad och ett fåtal andra större 
byggnader. I övrigt fanns oreglerad trähusbebyggelse som 
av många ansågs vara stadens slumkvarter. 

I slutet av 1860-talet byggdes järnvägen ut och Karlstads 
Centralstation anlades. Viken kom att utgöra en ”baksida” 
i staden där flera småskaliga industrier rymdes. Wenn-
bergs Mekaniska Verkstad var en av de industrier som 
satte störst prägel på stadsdelen, bland annat genom sin 
kvartersutbredning och anläggandet av Wennbergspar-
ken på 1930-talet. Fabriksbyggnaderna är idag rivna men 
anläggningens utbredning kan förstås genom det stora 
kvarteret Järpen som motsvarar det tidigare fabriksområ-
det. På fastigheten Järpen 16 finns en f.d. kontorsbyggnad 
bevarad. Denna tillsammans med Wennbergsparken utgör 
de idag kvarvarande spåren av verksamheten. Andra bety-
delsefulla industrier i närområdet var Tullholmssågen som 

under 1950-talet ersattes av Konsums livsmedelsfabrik vid 
Tullholmsviken, och Löfbergs Kafferosteri som fortfaran-
de har kvar sin verksamhet vid inre hamn. 

Även Stadsträdgården, Orangeriet och Expositionshu-
set tillkom under 1860-talet och är viktiga anläggningar 
i stadens historia, som också präglat hur Viken kommit 
att utvecklas. Expositionshuset byggdes för det stora 
lantbruksmötet 1862 som anordnades av Värmlands 
Hushållningssällskap. I tjugo år framöver kom byggnaden 
att nyttjas av sällskapet som utställnings- och möteslokal. 
Stadsträdgården anlades kring år 1863, i syfte att fungera 
både som trädgårdsmästarskola och stadspark. Orangeriet 
som uppförd år 1865 avsågs fungera som ett kombinerat 
växt- och skolhus. 

Stadsdelen fick sin första stadsplan i början av 1900-talet 
och mer ordnad bostadsbebyggelse växte fram successivt. 
Stora delar av dagens bebyggelse står på uppfylld våtmark. 
Uppfyllnader har gjorts i flera omgångar fram till 1960-ta-
let. Den successiva utfyllnaden och utbyggnaden har gett 
stadsdelen sin varierade karaktär.

Byggnadsminnen
En byggnad, Expositionshuset, inom det aktuella områ-
det har ett sådant högt kulturhistoriskt värde att den är 
byggnadsminnesförklarad.  Expositionshuset är ett av 
få hus i Karlstad som överlevde den stora stadsbranden 
1865. Idag är huset unikt i sitt slag då det är världens 
sista utställningshall från 1800-talet och en rest av en av 
industrialismens mest utmärkande verksamheter, industri-
utställningarna.
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En byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden, och 
ibland även dess närområde, är skyddad enligt kulturmil-
jölagen och avses bevaras för all framtid. Byggnaden får 
inte förvanskas, byggas om eller rivas. För varje byggnads-
minne finns särskilda skyddsföreskrifter och Länsstyrelsen 
ansvarar för tillsynen av att dessa följs.

Kulturmiljöprogrammet
Utöver den byggnadsminnesmärkta byggnaden finns 
ett tiotal andra byggnader med kulturhistoriska värden. 
Värdefulla byggnader och miljöer är inventerade och 
beskrivna i Karlstads kommuns Kulturmiljöprogram. 
Kulturhistoriska byggnader och miljöer som är särskilt 
värdefulla får enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 8 
inte förvanskas. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskaps-
underlag som hjälper oss att veta vilka byggnader och 
miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla.

Utdrag ur områdesbeskrivning för Viken. Av kartan framgår vilka byggnader/miljöer som är 
byggnadsminne alt utpekade i kulturmiljöprogrammet.

Den mest framträdande värdefulla kulturmiljön i Viken 
är Stadsträdgården med Orangeriet.  Byggnader som 
representerar de olika skedena i stadsdelens utveckling är 
utpekade som särskilt värdefulla eller som byggnader med 
ett visst värde i Kulturmiljöprogrammet. Till de utpe-
kade byggnaderna hör Wennbergs mekaniska verkstads 
f.d. kontorshus, tre stycken flerbostadshus och ett uthus 
vilka representerar områdets bebyggelseutveckling under 
1890-1920-talen samt ett antal flerbostadshus uppförda 
under 1950-60-talen. Vikenkyrkan har bedömts som ett 
särskilt värdefullt exempel på postmodernismens småkyr-
koarkitektur     

Vid detaljplanering av ett område som innehåller kultur-
miljövärden ska en kulturmiljöutredning genomföras för 
att klargöra vad värdet består i och vad som är karaktärs-
skapande.

Det byggnadsminnesmärkta Expositionshuset

Orangeriet är utpekat som en särskilt värdefull byggnad i  
kulturmiljöprogrammet
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TRAFIK
Trafikplan
Trafikplan Karlstad (2014) är ett handlingsprogram som 
beskriver vad som måste göras i trafiksystemet för att 
uppnå de långsiktiga målen för en hållbar utveckling. 
Målen finns beskrivna i stadens strategiska plan som bland 
annat baseras på våra nationella transportpolitiska mål.

Utgångspunkter för trafikplaneringen är att Karlstad ska 
växa till 100 000 invånare till år 2030 och att andelen som 
går, cyklar och reser kollektivt ska öka. Biltrafiken ska 
inte öka i samma takt som hittills och utgångspunkten är 
också att bilen inte ska vara den dominerande aspekten i 
trafikplaneringen. Bilen är en viktig del i dagens transport-
system och kommer att vara så under överskådlig tid, men 
biltrafiksystemet måste vara i balans med omgivningen 
där trygga och attraktiva livsmiljöer är utgångspunkten. I 
trafikplanen föreslås en rad åtgärder inom tio arbetsområ-
den. Ett flertal åtgärdsförslag  berör Viken. Bland annat är 
det prioriterat att:

• genomföra åtgärder för att möjliggöra bättre fram-
komlighet för det högprioriterade busstråket (BRT = 
Bus Rapid Transit). 

• bygga om Hamngatan till stadsgata, vilket innebär en 
viss omfördelning av trafik till Viken.

• stomlinjenät för cykel ska byggas ut.

Dessa åtgärder syftar till att uppfylla ovan nämnda mål om 
långsiktigt hållbar utveckling

Trafikutredningar
I samband med arbetet med denna stadsdelsvision, 
detaljplanen för resecentrum och stadsdelsvisionen för 
Tingvallastaden m.fl. har flera trafikutredningar genom-
förts som berör de centrala delarna av Karlstad.

Trafikflöden beräknas i den trafikmodell som tagits fram 
för Karlstads tätort. Modellen bygger på nuvarande flöden 
med en indexerad uppräkning och med beaktande av ny-
byggnadsprojekt och hur Karlstad planeras att växa fram 
till 2040. Trafikmodellen är prognosstyrd med en relativt 
stor trafikökning som bas. Med en annan målstyrning 
bedöms inte trafiken öka lika mycket som trafikmodellen 
anger.

Den senaste trafikanalysen som genomförts för Karlstads 
centrum, med den kommunövergripande trafikmodellen 
som grund, är en fördjupad studie, Konsekvens av att begrän-
sa kapaciteten på Hamngatan, WSP, 2021-05-25. I studien 
har aktuell lösning för Resecentrum utvärderats utifrån 
att Hamngatan får en begränsad kapacitet att hantera 
bilar under maxtimmen. I analysen prövas ett scenario där 
enbart 4000 f/ÅMD tar sig igenom Hamngatan, jämfört 
med dagens ca 16 000 fordon. En bedömd förändring är 
att man kommer välja andra vägar både in till staden och 
genom staden för att undvika passage genom Hamngatan. 
Analysen visar på en ökad belastning på t.ex E18, Södra 
förbindelsen (planerad ny koppling) och Vikenförbindel-
sen. T.ex så förväntas trafik till och från Inre Hamn, som 
tidigare åkte via Hamngatan, flytta över till Sjömansgatan 
och/eller Packhusallén. Analysen visar att trafiken längs 
Vikenförbindelsen i detta scenario kan förväntas öka med 
ca 4000 f/ÅMD. Enligt prognosen i trafikmodellen kan en 
ytterligare ökning på ca 2000 f/ÅDT förväntas på Viken-
förbindelsen.

Gatorna i Vikenförbindelsen byggs om i syfte att omhän-
derta en viss andel av den trafik som inte tar sig fram på 
Hamngatan efter att Resecentrum byggts. Kapacitetsför-
bättringar är möjliga främst i korsningspunkterna. Gator-
na ska, med hänsyn till sitt centrala läge, utformas så att 
en god miljö för gående och cyklister kan åstadkommas. 

Vikenförbindelsen kommer i analyserat scenario vara högt 
belastad under maxtimmarna med risk för viss köbildning.

Längs med Vikenförbindelsen kommer busstrafik att gå. 
Ett högt flöde längs med Vikenförbindelsen kan påverka 
busstrafiken negativt med ökad fördröjning. Bussar från 
Hööksgatan kan få det svårt att ta sig in i cirkulationsplat-
sen på Vikenförbindelsen. Trafiksljusstyrning för busspri-
oritet kan bli aktuellt om problem uppstår. Fördröjningar 
förväntas även kunna uppstå på Tullhusgatan.

Totalt sett kommer kapaciteten i vägnätet i centrala 
Karlstad att minska med de åtgärder som planeras. Om 
trafikmängderna inte minskar kommer konsekvensen 
bli att både Hamngatan och Vikenförbindelsen fylls upp 
och därefter kommer trafiken spilla över på andra mindre 
gator och orsaka köbildning.

Kommunens transportpolitiska mål anger bl a att motor-
fordonstrafiken i Tingvallastaden ska minskas, att det kol-
lektiva resandet ska öka och att antalet cykelresor ska öka. 
Att fortsatt jobba mot att dessa mål nås är nödvändigt för 
ett fungerande transportsystem i Karlstad. Nu föreslagna 
åtgärder är också utformade och anpassade för att stödja 
och möjliggöra att de transportpolitiska målen kan nås. 
Att anpassa gator efter en prognos skulle motverka ett 
uppfyllande av målen. Ytterligare åtgärder för att minska 
biltrafiken i centrum bör analyseras vidare. 
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Trafikflöden år 2040 enligt den prognos som används i 
kommunens trafikmodell. Rödmarkerade gator beräknas 
få en ökad belastning till följd av att Hamngatan får 
en begränsad kapacitet samt på grund av tillkommande 
trafik med anledning av planerad stadsutveckling. 
På bilden anges dagens flöden + överflytt pga Hamnga-
tans begränsade kapacitet + uppräkning till prognosår 
2040. Summan = trafikflöde 2040 (WSP 2021)
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Gällande Klarälven påverkas eventuellt viadukterna (Kla-
raborgsviadukten och Löfbergsviadukten) vid 200-årsflö-
den. Vid beräknat högsta flöde i Klarälven påverkas även 
bebyggelsen kring Vikengatans västra del, Wennbergspar-
ken och delar av bebyggelsen intill parken.

I Viken pågår ett projekt som syftar till skydda tillfarter till 
Karlstads Centralsjukhus. Sjömansgatan, Jungmansgatan, 
Hööksgatan och Packhusallén är viktiga sådana vägar och 
ska översvämningssäkras. Flera olika lösningar har studer-
ats där invallning genom vattentät barriär strax söder om 
Sjömansgatan är det alternativ med störst fördelar. Invall-
ningen innebär att den nya bebyggelsen inom Kanoten 
och Tullholmen får en översvämningssäker tillfart och 
att befintlig bebyggelse i Viken skyddas vid höga nivåer i 
Vänern. 

Även för viadukterna planeras åtgärder. Den åtgärd 
som ger störst positiv effekt är att översvämningsäkra 
Klaraborgsviadukten då den behöver vara framkomlig 
för bl.a. räddningstjänst och varuleveranser. Vid Klara-
borgsviadukten planeras nya pumpar som klarar upp till 
ett 100-årsregn. Att Löfbergsviadukten översvämmas vid 
extrema regn (>30 årsregn) kan accepteras om Klara-
bergsviadukten kan hållas farbar. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
Översvämning Vänern och Klarälven 
Stora delar av Karlstad ligger inom område som beräknas 
översvämmas vid höga nivåer i Vänern och höga flöden 
i Klarälven. Viken riskerar främst att översvämmas vid 
höga nivåer i Vänern men kan även påverkas av Klarälven 
vid extrema händelser.
 
Aktuellt planeringsunderlag för kommunen är Översväm-
ningsrisk i Karlstad - Riktlinjer för planering och bygglov, 
godkänd av kommunfullmäktige 2018-01-25, § 10. Rikt-
linjerna utgör ett komplement till Karlstads kommuns 
översvämningsprogram från 2010 och ersätter avsnittet 
”Riktlinjer” i översvämningsprogrammet.

Riktlinjer för planering
Utgångspunkt för planering och byggande i områden med 
risk för översvämning utgår från att vid översvämning ska 
funktionen kunna bibehållas för bostäder, kontor, industri, 
driftsbyggnader mm, och att vatten, avlopp, el, värme och 
transportinfrastruktur ska fungera.

För olika funktioner kan olika återkomsttider accepteras. 
Byggnader som innehåller samhällsviktiga funktioner ska 
inte lokaliseras till områden där de riskerar att översväm-
mas oftare än en gång på mer än 10 000 år (benämns 
dimensionerande flöde/nivå eller beräknat högsta flöde/
nivå). Byggnader för övriga verksamhet (”vanliga bostäder 
och liknande funktioner”) ska inte lokaliseras till områden 
där de riskerar att översvämmas oftare än en gång vart 
200:e år (200-årsflöde/nivå). För mindre känslig bebyggel-
se kan kortare återkomsttider accepteras.

Som underlag för planeringsnivåerna används senast 
framtagna beräkningar av framtida vattennivåer i Vänern 
vid aktuella återkomsttider (f  n SMHI:s beräkningar 2017) 
respektive senaste modellering av vattennivåer vid aktuella 
flöden i Klarälven (f  n DHI:s modelleringar 2017).

”Planeringsnivå” innebär att nivån ska ligga till grund 
för överväganden om ett områdes lämplighet för olika 
användning liksom för åtgärder för att skydda ett område 
mot översvämning. Områden där markytan ligger högre 
än angiven planeringsnivå är utifrån översvämningssyn-
punkt inte olämpliga att bebygga.

Översvämningsrisk Viken
Områden som beräknas påverkas av höga nivåer i Vänern 
är främst ett område i nära anslutning till Mariebergsviken. 
Sjömansgatans västra del, Vikenkyrkan och bostäderna 
intill kyrkan påverkas vid en 200-årsnivå i Vänern. Även 
Wennebergsparken och Stadsträdgårdens södra och västra 
delar svämmas. Vid en högsta beräknad nivå (10 000 årsni-
vå) påverkas ytterligare ett antal bostäder, men framför allt 
beräknas vattendjupet bli större inom de områden som 
översvämmas vid en 200-årsnivå. Viaduktena (Klaraborgs-
viadukten och Löfbergsviadukten) översvämmas betydligt 
tidigare än en 200-årsnivån.

Utdrag ur Översvämningsrisk i Karlstad - Riktlinjer 
för planering och bygglov. 
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Vattenutbredning vid Vänerns 200-årsnivå.

Vattenutbredning vid Vänerns beräknade högsta nivå (10 000-årsnivå).

Vattenutbredning vid 200-årsflöde i Klarälven.

Vattenutbredning vid högsta beräknade flöde i Klarälven(10 000-årsflöde).

VÄNERN KLARÄLVEN
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Förtätning inom de områden i Viken som beräknas 
översvämmas kan vara möjlig. Innan det planerade 
översvämningsåtgärder är genomförda bör de angivna 
funktionsnivåerna för respektive markanvändning klaras 
vid nybyggnation. Även åtgärder för att klara tillfartsvägar 
behöver då utredas för tillkommande bebyggelse. Vid en 
10 000-årsnivå beräknas vattendjupet vara upp till ca 30 
cm i de delar där förtätning skulle kunna vara aktuellt. 
Marken bedöms vara lämplig för bebyggelse, ur ett över-
svämningsperspektiv, då funktionskraven kan klaras med 
rimliga åtgärder såsom t.ex. uppfyllnad eller anpassningar 
av byggnadens konstruktion.

Efter den ovan nämnda invallningen kan Viken förtätas 
med ny bebyggelse utan åtgärder.

Översvämning skyfall
I rapporten Klimatanalys Värmland (Länsstyrelsen i 
Värmland, 2014) beskrivs konsekvenserna av ett förändrat 
klimat. Antalet dygn med kraftig nederbörd beräknas till 
seklets slut ha ökat med i medeltal cirka sju dygn per år. 
Extrem nederbörd, dvs mycket regn på kort tid ser ut att 
öka med ca 20-30 %. Ett regn med återkomsttid 10 år kan 
förväntas återkomma vart 5:e år.

Vid kraftiga regn har befintligt avloppssystem för dag-
vatten inte kapacitet att avleda vattnet via ledningar utan 
stor del kommer att ytavledas till närmaste recipient. Led-
ningsnät för avledning av dagvatten ska ha kapacitet att 
avleda regn med återkomsttid på 10-30 år beroende på typ 
av bebyggelse. Intensivare regn med längre återkomsttid 
måste avledas via markytan.

Svenskt Vatten rekommenderar att minst 100-årsregnet 
läggs till grund för hantering av risken för översvämning 
på grund av kraftiga regn. Ett skäl till att använda kortare 
återkomsttid för kraftiga regn än vid översvämning av Vä-
nern och Klarälven är att regn har mycket kortare varak-
tighet och inte ger lika stora skador som översvämningar i 
Vänern och Klarälven. Även kommunens riktlinje är att ny 
bebyggelse bör placeras och höjdsättas så att färdigt golv 
ligger högre än beräknad vattennivå vid 100- årsregn för 
att undvika skador på byggnaden.

För att säkerställa funktioner i ett framtida förändrat kli-
mat ska regnintensiteten i beräkningarna ökas med 25 % i 
förhållande till dagens regn.

För Karlstads kommun har beräkningar och karteringar 
av lågpunkter och avrinningsstråk gjorts.  Karteringen ger 
en indikation om var sannolikheten för översvämningar 
vid skyfall är störst - där många avrinningsvägar strålar 
samman, längs de större avrinningsvägarna och inom in-
stängda områden där det kan finnas kapacitetsbegränsning 
i avledning. De ordinarie avloppssystemen för regnvatten 
är normalt anpassade för mindre regn och inte dimensi-
onerade för att svälja de stora regnmängder som uppstår 
vid kraftiga skyfall.

I Viken finns ett antal lokala lågpunkter där det finns risk 
att vatten blir stående vi ett skyfall (100-årsregn).  Vid 
eventuell förtätning eller utveckling av platserna bör detta 
beaktas och omhändertagande av dagvatten och skyfall 
vara en prioriterad fråga att lösa.

Utöver de lokala lågpunkterna påverkas Viken även av 
Tingvallastadens skyfallsproblematik. Stora delar av 

Tingvallastaden avvattnas mot Mariebergsviken och Inre 
hamn. Åtgärder för att lösa dagvattenproblemen inom 
Tingvallastaden och framförallt på Hamngatan har utretts 
och planeras genomföras under de närmsta åren. Den 
föreslagna lösningen innebär att nya kulvertar behöver 
anläggas under järnvägen i höjd med Wennbergsparken 
respektive godsmagasintomten för att hantera regn upp 
till återkomsttiden 30 år. Extremare regn (skyfall) avses 
hanteras ytavledes till Löfbergsviadukten för att sedan 
pumpas därifrån till Inre hamn. Dagvattnet från kulverten 
vid Wennbergsparken leds vidare ut till Mariebergsviken. 

Buller
Bullerexponering är ett hälsoproblem som kan leda till 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och hörselnedsätt-
ningar. Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller 
vilka inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. 

En bullerkartläggning av centrala Karlstad som gjorts 
inom ramen för Karlstads kommuns miljöutredning 
(Ramböll, 2014) visar att många boende idag utsätts för 
ljudnivåer som överstiger riktvärdena, från både väg- och 
järnvägstrafiken. Miljöutredningen visar att om bullret ska 
reduceras till riktvärdenas nivå enbart genom att minska 
trafiken, krävs en kraftig minskning av biltrafiken.  De 
åtgärder som föreslagits i kommunens trafikplan bedöms 
inte tillräckliga för att åstadkomma godtagbara ljudnivåer i 
centrum. Kompletterande åtgärdspaket kan komma att bli 
aktuella. Sänkt hastighet och begränsad framkomlighet för 
tung trafik är exempel på sådana åtgärder. 

I och med de trafikförändringar som Karlstads resecen-
trum innebär och de byggnationer som planeras Viken 



18                      STADSDELSVISION FÖR VIKEN

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik, 1,5 meter över mark, efter genomförande av Resecentrum, Tullholmen och Kanoten.  
(WSP, 2018-09-20)

Godkännandehandling september 2021

(Tullholmen och Kanoten) kommer bullersituationen att 
förändras. 

Hur trafikflödena kan förväntas förflyttas har utretts 
genom trafikberäkningar och simuleringar. Utifrån de 
trafikflöden som beräknades fram vid trafiksimuleringar 
2018 har trafikbullret utretts. I bullerutredningen (WSP 
Akustik, 2018) har både ett nuläge samt ett läge med ny 
utformning beräknats. Beräkningar har utförts både för 
endast vägtrafik samt för sammanslagen trafik från väg 
och spår. Både befintliga bostäder samt nybyggnation vid 
Tullholmen och Viken har utretts. Ekvivalenta ljudnivåer 
skiljer sig med upp till 5 dBA mellan nuläget och den nya 
utformningen. Längs Hamngatan minskar bullernivåerna 
med ca 5 dBA, medan buller ökar med ca 2 dBA längs 
Jungmansgatan. 

Gränsen för hur stor skillnaden i ljudnivå behöver vara för 
att man ska uppfatta den ligger vid ca 2-3 dBA, varför den 
ökade bullernivån vid Jungmansgatan inte torde leda till 
någon upplevd förändring beroende på enbart ljudnivå. 
Däremot kommer förändringen sannolikt att upplevas 
genom att man observerar att det är mer trafik på gatan.

Maximala ljudnivåer skiljer sig med någon decibel mellan 
nuläget och den nya utformningen på grund av förändra-
de hastigheter på Hamngatan.

Utredningen visar att byggnationen inom Viken och den 
omledningen av trafiken som det nya resecentrumet inne-
bär kommer att leda till måttligt förändrade bullernivåer. 
Den totala bullersituationen bedöms för merparten av 
de undersökta bostäderna bli något bättre i och med den 
nya gatuutformningen. För bostäder kring Jungmansgatan 

något sämre p.g.a. ökad trafikmängd. Då det är en äldre 
befintlig miljö (bostäder byggda före 1997) samt att den 
bullerstörande gatan inte avses byggas om på ett väsentligt 
sätt föreligger inget åtgärdsbehov. Om problem ändå skul-
le uppkomma framöver kan åtgärder för att minska trafik-
bullret utredas vidare. Den åtgärd som troligtvis ger störst 
effekt är att minska hastigheten från 40 till 30 km/h, dock 
på bekostad av framkomligheten på Vikenförbindelsen. 

Efter att bullerutredningen gjordes har trafiken utretts 
ytterligare. Hela trafiksystemet har simulerats med samt-
liga kända stadsbyggnadsprojekt och trafikåtgärder som 
indata. Trafikmängden har också räknats upp med tanke 
befolkningsprognosen och prognostiserad trafikökning 
fram till 2040. Dessa trafikflöden har jämförts med de 
trafiknivåer som bullerberäknats. I de flesta mätpunkter är 
de nya beräknade 2040-flödena jämförbara med de som 
bullerutredningen utgått ifrån. 



 STADSDELSVISION FÖR VIKEN                  19

Jämförelse av beräknade trafikflöden år 2040 (WSP 2021) och trafikflöden som använts som indata i bullerutredningen 2018. Flöden som använts för 
bullerberäkning anges inom parentes. På Tullhusgatan och Packhusallén anges det flöde som använts i worst case-scenario för kvarteret Skepparen.
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Vid Tullhusgatan och Packhusallén förväntas högre trafik-
flöden än vad som beräknades 2018. Som underlag till de-
taljplanen för kvarteret Skepparen har en kompletterande 
bullerutredning gjorts (Akustikverkstan, 2020-05-27) med 
”worst case scenario-trafikflöden” som ligger betydligt hö-
gre än nuvarande prognos för år 2040. Bullerutredningen 
för Skepparen visar att nuvarande riktlinjer för buller kla-
ras för planerade bostäder, även med worst case-scenariot.

Luft
Luftkvalitet är en hälsoutmaning för människor i stä-
der runt om i världen. Förbättringen av luftkvaliteten är 
nödvändig om vi ska kunna upprätthålla en acceptabel 
stadsmiljö. Merparten av utsläppen härstammar från 
trafiken i form av avgasemissioner, vägslitage till följd av 
dubbdäcksanvändning, vinterväghållning, förbränning av 
biobränslen och oljeprodukter mm.

Gränsvärdena för luftkvaliteten kallas miljökvalitetsnor-
mer och finns reglerade i luftkvalitetsförordningen. Miljö-
kvalitetsnormer är rättsligt reglerade och om de överträds 

eller riskerar att överträdas finns regler i miljöbalken som 
kan få direkt betydelse vid t ex tillståndsprövning och 
tillsyn.

Kommunen genomför årligen mätningar av kvävedioxid, 
partiklar PM10 och bensen i centrala Karlstad. Mätning-
arna visar att miljökvalitetsnormerna klaras för samtliga 
halter men att endast ozon idag klarar det nationella mil-
jömålet. (Ramböll, 2014)

Karlstads kommun har anslutit sig till regeringens upprop 
från december 2015 om ett Fossilfritt Sverige. För att nå 
våra mål i strategisk plan om kraftigt minskade klimat-
utsläpp, minskade partikelutsläpp och färre bullerstörda 
är det avgörande att utformningen av Karlstads centrala 
delar blir ett stöd för att nå de satta målen.

Planerade trafikåtgärder för att minska genomfartstrafiken 
på Hamngatan syftar bland annat till att minska utsläppen 
till luft och buller i Karlstads centrala delar.

För att möjliggöra för bussfunktioner på Hamngatan och 
för att minska Hamngatans barriärverkan för gående och 
cyklister föreslås inom ramen för projektet Resecentrum 
trafikåtgärder för minskad biltrafik på Hamngatan. Åtgär-
derna innebär att genomfartstrafik förflyttas från Hamn-
gatan till E18 och även till Viken (Jungmansgatan-Sjö-
mansgatan-Tullhusgatan/Packhusallén). 

Luftkvalitén i gaturummen har utretts både längs Hamn-
gatan och i Viken. Luftutredningen baseras precis som 
bullerutredningen på beräknade framtida trafikflöden från 
den trafikutredning som gjordes 2018. Efter att luftberäk-
ningarna gjordes har trafiken utretts ytterligare. De senaste 
beräknande trafikflödena har jämförts med de trafiknivåer 
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som luftutredningen baseras på. I de flesta mätpunkter är 
2040-flödena jämförbara med de från 2018.

Kring Tullhusgatan förväntas något högre trafikflöden än 
vad som beräknades 2018. Dock är skillnaden inte så stor 
att bedömningen gällande miljökvalitetsnormer ändras. 

Vid Packhusallén är skillnaden större. I samband med 
detaljplanen för kv Skepparen gjordes en luftutredning 
där flera olika trafikscenarion på både Packhusallén och 
Tullhusgatan luftberäknades. Scenario 3 analyseras betyd-
ligt högre trafikflöden än vad som förväntas år 2040. Ge-
nomförda beräkningar för Scenario 3 (20 000 ÅDT) visar 
på att kvävedioxid och bensen inte bedöms utgöra något 
problem. Detsamma gäller partikelhalten för Tullhusga-
tan. Däremot bör partikelhalten längs Packhusallén följas 
upp för att säkerställa att riktvärdena inte överskrids om 
så höga trafikflöden skulle uppkomma. (Ramböll, 2019). 

Den övergripande luftsimuleringen visar att luftkvaliteten 
vid Hamngatan förbättras betydligt av planerade trafik-
förändringar. Nuvarande årsmedelvärde är beräknat till 
16,7 µg/m3  för PM10 och 24,9 µg/m3  för NO2. Med ny 
trafikutformning har halterna beräknats sjunka till 11,2 
för PM10 och 18,1 för NO2.

Den genomfartstrafik som förflyttas från Hamngatan till 
Viken (Jungmansgatan-Sjömansgatan-Tullhusgatan/Pack-
husallén) innebär en viss försämring av luftkvalitén på 
dessa gator. Tack vare en mer öppen bebyggelsestruktur 
där gatorna kantas av öppna rum såsom Mariebergsviken, 
Wennbergsparken och Stadsträdgården förblir luftkvalitén 
relativt god. Miljökvalitetsnormer för luft riskerar inte att 
överskridas i någon punkt för årsmedelvärden och dygns-
medelvärden för PM10 eller års-, dygns- och timmedel-

värden för NO2. Men för att uppnå miljökvalitetsmålet 
för frisk luft 2030 bör åtgärder göras för Packhusallén, där 
planerad ny bebyggelse innebär ett mer slutet gaturum, 
och där den ökade trafikmängden innebär att årsmedelvär-
det för PM10 beräknas öka från till 14,8 till 16,4 µg/m3. 
Årsmedelvärdet bör underskrida 15 µg/m3. Även tim-
medelvärdet (31,7) innebär att målet (30) överskrids något. 
Även för Löfbergsviadukten behöver åtgärder göras om 
miljömålet ska klaras då den nya trafikutformningen 
beräknas innebära att årsmedelvärdet för PM10 höjs från 
12,4 till 15,5 µg/m3. 

Årsmedelvärdet för miljökvalitetsmålet för NO2 bedöms 
inte överskridas i någon punkt efter genomförande av 
resecentrum och bebyggelsen i Viken. 

Risk
Järnväg
Spårområdet på Karlstads C används för både person- 
och godståg. Det är främst risker förbundna med godståg 
och transporter av farligt gods som påverkar planområdet. 
Samtliga persontåg har relativt låg hastighet på Karlstad 
C då alla tåg stannar i på stationen. De bedöms inte ge 
upphov till risker för angränsande områden.

För godstransporter och farligt gods togs en riskanalys 
fram i samband med detaljplanen för Resecentrum. Den 
visar på en relativt hög risknivå med dagens trafikering. 
Utredningen redovisar också förslag till åtgärder för att 
minska konsekvenserna av olyckor för den bebyggelsen 
som planeras i anslutning till spårområdet. Med de före-
slagna åtgärderna bedöms samhällsrisken uppnå en tole-
rerbar risknivå för den planerade bebyggelsen. Planerad 
bebyggelse innebär även att befintliga byggnader som idag 
utgör första radens bebyggelse mot spår, efter planens 

genomförande kommer utgöra andra radens bebyggelse 
från spår, vilket innebär en lägre risknivå. Utformningen 
av resecentrum innebär också vissa förbättring avseende 
möjligheten att hantera en eventuell olycka. Bland annat 
då tillgänglighet till spåren förbättras för räddningstjänsten 
och då fler alternativa flyktvägar för människor som vistas 
i området planeras.

Godset som passerar förändras över tid och är svåra att 
planera utifrån. De senaste decennierna har hanteringen 
av farligt gods på Karlstad C minskat betydligt då bl.a. 
klorhantering vid Skoghallsverken avvecklats. Ur risksyn-
punkt är det också positivt att rangering och uppställning 
av gods sker i mycket begränsad omfattning på Karlstad 
C. Det är dock av vikt att järnvägen genom Karlstad 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra utnyttjandet av 
anläggningen då järnvägen är av riksintresse för kommu-
nikation enligt 3 kap 8§.

Övriga riskobjekt
Ett fåtal riskobjekt berör Viken. Löfbergs gasolupplag 
innebär en viss risk. Säkerheten är dock god vid både 
upplag och lossningsplats. Vid förtätning närmare än 100 
meter från gasolupplaget/lossningsplatsen bör dock en 
riskutredning göras. 

Inga övriga riskobjekt finns inom det aktuella området.

Utryckningsfordon
Framkomligheten för utryckningsfordon behöver beak-
tas vid förändringar i gatunätet. Främst rör det sig om 
Klaraborgsgatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Pack-
husallén och Hööksgatan. Av vikt är att utryckning-/
inryckningsfordon tar sig fram även vid t.ex höga nivåer i 
Vänern eller vid stillastående kö. Särskilt utformningen av 
korsningspunkter kan vara av betydelse. 
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Ras och skred
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) har en stabiliseringskartering genomförts 
(Sweco, 2015) i syfte att utreda risk för ras och skred i åtta 
kommuner i Värmland.

Karteringar över Viken visar inte på några ras och 
skredrisker. Dock är den östra delen av Mariebergsvikens-
strand (Orrholmen) otillräckligt utrett. En stabilitetsut-
redning behöver göras i samband med invallnings- och 
infrastrukturprojektet där Mariebergsvikens strand intill 
Sjömansgatan innefattas.

Markförorening 
Flera miljötekniska markundersökningar har utförts i 
området och dessa har visat att det finns markförorening-
ar inom Viken. Stora delar av området är uppfyllt med 
massor som kan vara förorenade. I Viken har det tidigare 
funnits verkstäder och mindre hantverks-/industriverk-
samheter som gett upphov till föroreningar, däribland 
Wennbergs mekaniska strax öster om Wennbergsparken. I 
delar av stadsträdgården har odling bedrivits och det finns 
konstaterande föroreningar. Även området intill järnvägen 
har markföroreningsproblem.

Inför nybyggnation i Viken bör marken alltid undersökas 
och vid behov saneras så att nivåer för den planerade 
markanvändningen uppnås.

Klimat
Klimatförändringarna kommer att innebära nya ut-
maningar i samhällsplaneringen. Bland annat kommer 
värmeböljor under sommartid bli allt vanligare och deras 
varaktighet längre. Att utsättas för värme under längre 
tid kan vara hälsoskadligt då våra kroppar får svårare att 

återhämta sig. De främsta riskgrupperna vid värmebölja är 
småbarn, sjuka och äldre personer. Att beskugga byggna-
der och utemiljöer för dessa grupper kommer att bli allt 
viktigare, särskilt i våra urbana miljöer som kan ge upphov 
till värmeöar. Med den så kallade värmeöeffekten menas 
den temperaturskillnad som är mellan en stad och dess 
omkringliggande landsbygd. Orsakerna till fenomenet är 
många men kan förenklat förklaras med att värmen som 
kommer från solen är en form av energi, vilken våra hårda 
material i staden absorberar. Denna värme avges sedan 
från de hårda materialen till luften under natten. På lands-
bygden där marken är vegetationsbeklädd sker däremot en 
förbrukning av energin. Energin används för att förånga 
vatten från växtlighet och mark, vilket bidrar till en avky-
lande effekt på omgivningen. 

I centrala Karlstad har befintliga alléer och grönområden 
stor betydelse för temperaturregleringen. Dock är möjlig-
heten till att komplettera en tät struktur med skuggivan-
de grönska begränsad. För stadens klimat är det därför 
önskvärt att i nybyggnadsprojekt anlägga gröna väggar 
och tak där det är möjligt. Att upprätthålla och skapa 
gröna innergårdar spelar även det en stor roll för stadens 
klimatreglering. Gröna lösningar för temperaturreglering 
har även en fördröjande effekt på dagvattnet, vilket är 
positivt då hållbar dagvattenhantering kan vara svårt att få 
till i tillräcklig omfattning i täta strukturer.  

Wennbergsparken och Stadsträdgården fyller en viktig 
funktion för temperaturregleringen då intilliggande stads-
delar är relativt hårdgjorda och det finns risk att värmeöar 
uppstår sommartid. Även de områden som byggs och 
planeras i anslutning till Viken är relativt högt exploatera-
de och hårdgjorda vilket innebär att dessa parker kommer 
att bli än mer viktiga för allt fler människor. 

En annan klimateffekt är antalet dygn med kraftig neder-
börd beräknas öka. Grönytorna har en viss fördröjande 
funktion vid sådana skyfall. 

Förutom parkerna har även grönska på innergårdar och 
planteringar/grönska längs gator betydelse för stadsdelens 
möjlighet till temperaturreglering.

Även vattnet (Mariebergsviken och Inre hamn) har en 
svalkande effekt vilket bör nyttjas.

GRÖNSTRUKTURPLAN
I Karlstads kommuns grönstrukturplan (godkänd av 
Stadsbyggnadsnämnden i oktober 2018) analyseras 
grönstrukturens värden och invånarnas tillgång till dessa 
värden. Analyserna påvisar var staden har brister i närhet 
eller kvalité på grönska. 

Viken innehåller två större parker, Stadsträdgården som är 
en av Karlstads stadsparker, och Wennbergsparken som 
är en stadsdelspark. Stadsträdgårdens västra del nyttjas av 
närboende för odling och kan därför ses som en kvarter-
spark. Viken avgränsas i söder en grön strandpromenad 
intill Mariebergsviken. 

I grönstrukturplanen analyseras olika parkkaraktärer för 
att identifiera behov av en specifik karaktär eller aktivitet 
i respektive stadsdel. Att ha en mångfald av parkkaraktä-
rer är önskvärt då fler människors behov kan tillgodoses.  
Wennbergsparkens öppna gräsytor, utegym och lekplats 
kompletterar Stadsträdgården som är en finpark som 
istället kan erbjuda lugna aktiviteter, rofylldhet och en art-
rikedom. I ett allt mer tättbebyggt stadsdelsområde med 
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fler invånare är de större grönytorna som kan möjliggöra 
aktiviteter som kräver utrymme viktiga att värna. Även 
gröna offentliga rum intill vattnet är en kvalitet eftersom 
vattnet skapar rymd och rofylldhet och ger en upplevelse 
av ett större rum. Att kunna promenera längs med vattnet 
upplevs av många som en stor kvalitet.

I Viken saknas grönområden som består av naturmark 
och har rekreationsvärden. Närmaste naturmark finns i 
Kanikenäset och i Mariebergsskogen varför kopplingar dit 
är viktiga att värna och kanske förstärka. Även promenad-
stråket till Orrholmen kan förstärkas då Orrholmsparken 
med parkleken erbjuder ytterligare funktioner med öppna 
grönytor för spontanaktiviteter och samlingar och slingor 
runt vattnet.

En annan viktig tillgång i Viken är de värdefulla träd 
återfinns som alléer och i parkerna Stadsträdgården och 
Wennbergsparken. Här återfinns även de viktigaste livs-
miljöerna för ädellövträdslevande djur.

Karlstads kommun har en målsättning att alla invånare i 
Karlstad kommun ska ha tillgång till ett mindre grönom-
råde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 
300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 mi-
nuters promenadavstånd.  I Viken uppnås inte målet om 
ett mindre grönområde inom 100 meter fullt ut. Detta går 
att förbättra främst genom gröna gårdar eller fickparker. 
Det bör också beaktas att parkerna i Viken har en bety-
delse för boende i intilliggande stadsdelar. Att förbättra 
kopplingarna till parkerna kan målet om att ha ett större 
grönområde inom 300 meters avstånd uppnås för fler. 

Brister som nämns i grönstrukturplanen är t.ex. att är 
grönstråket utmed Mariebergsviken vid Sjömansgatan 

är bullerstört.  Det anges också att tillgängligheten till 
Stadsträdgården behöver förbättras. Som funktion är Stad-
strädgården ett stort besöksmål för turism och besökare i 
centrum, men skulle kunna locka fler genom ett naturligt 
stråk för besökare. Stadsträdgården skulle behöva tillgäng-
liggöras bättre via en ny bro/undergång från centrum, 
vilket planeras inom ramen för Resecentrum. En tydligare 
entré till Stadsträdgården söderifrån skulle också behövas. 
Befintlig allé skulle kunna förlängas in i nytt bostadsom-
råde och landa i en målpunkt. Stadsträdgården bör också 
kopplas ihop med befintligt stråk längs Mariebergsviken. 
Karaktärerna rofyllt, festligt och kulturellt bör värnas i 
Stadsträdgården.  

KARLSTADS STADSMILJÖ
Stadsmiljöprogram
2007 antog kommunfullmäktige Karlstads Stadsmiljöpro-
gram. Programmet syftar till att förbättra, förstärka och 
göra de offentliga rummen i Karlstads centrala delar 
ännu mer attraktiva. Programmet koncentrerar sig i första 
hand på investeringar i miljöer för gående och cyklister. I 
programmet har analyser gjorts och utifrån det har viktiga 
stråk och platser identifierats. Närheten till vatten och 
grönska är en viktig utgångspunkt.

Flera av de stråk och platser som i programmet pekas ut 
som utvecklingsmöjligheter är idag åtgärdade eller plane-
ras att åtgärdas inom kort (Sangrundsudden, Älvpromena-
den, Almenparken m.fl.).

Ett stråk från Värmlands museum till Mariebergsskogen 
pekas ut som ett stråk som på sikt har förutsättningar 
att bli ett attraktivt sammanhållet stråk  genom centrum, 

under järnvägen, genom Stadsträdgården och längs Ma-
riebergsviken. Även ett gångstråk intill Wennbergsparken 
som ansluter till Vikentunneln i norr och till Mariebergs-
viken i söder pekas ut. Stadsmiljöprogrammets idéer om 
hur Karlstads stadskärnas identitet och attraktivitet stärks 
stämmer väl överens med denna stadsdelsvisions intentio-
ner. Föreslagen utformning av resecentrum och utveck-
lingen av Kanoten och Tullholmsviken ger till viss del nya 
möjligheter och förutsättningar.

Förtätningsstudie
Stadsbyggnadsnämnden antog 2009 riktlinjer för förtät-
ning inom centrala delar av Karlstad. Målet med förtät-
ning är att det ska gynna staden och dess invånare. Förtät-
ningen ska bidra till en attraktivare stad och förbättringar 
av stadsmiljön. Den skall också berika stadslivet och 
tillföra något funktionsmässigt och estetiskt. Även fast det 
finns många miljömässiga skäl till förtätning så ska den 
nya bebyggelsen också helst tillföra staden något ytterliga-
re, utöver fler invånare och nya bostäder och kontor.

Programmet nämner också att förtätning kan vara möjlig 
på ett flertal platser i staden. Obebyggda tomter är oftast 
önskvärda att bebygga. Parkeringsytor och liknande hård-
gjorda ytor kan vara lämpliga att bebygga om omgivande 
bebyggelse tillåter. Byggnader på grönytor rekommende-
ras normalt inte men kan vara möjligt beroende på ytans 
värde för staden och området. Exploateringen bör vara 
viktig för staden och kompensationsåtgärder krävs. 

Vid förtätningar i staden är alltid en lösning att bygga på 
höjden. Frågan är hur hög bebyggelse som skall tillåtas 
och var det skall tillåtas högre bebyggelse. En till två vå-
ningars påbyggnad av befintliga hus är oftast möjlig.
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Utdrag ur Förtätning inom centrala delar av Karlstad, godkänd av Stadsbyggnadsnämnden 2009-04-15. Kartan visar höghusen i staden och dess antal 
våningar. Kartan visar också platser där man bör vara försiktig med att placera höghus och skapa landmärken.

Vid uppförande av höga hus ska platsen och/eller bygg-
nadens innehåll motivera byggnadens höjd. I en kvarters-
struktur med ganska jämn höjdskala är det normalt inte 
så lämpligt med höghus. Där är en jämn stadssiluett och 
sammanhållen struktur av värde för stadens karaktär. Det 
skapar en greppbar och god stadsmiljö. I Viken har be-
byggelsen kring Jungmansgatan en tydligt jämn höjdskala, 
medans bebyggelsen vid korsningarna Vikengatan/Kla-
raborgsgatan respektive Tullhusgatan/Trädgrådsgatan/
Tolagsgatan har en mer varierad skala med inslag av högra 
bebyggelse.

En byggnad som utmärker sig i höjd i förhållande till sin 
omgivning blir oftast ett landmärke. Landmärken kan ska-
pa en önskvärd orienterbarhet i staden och även förstärka 
en mötesplats. Ensamma höghus utmärker sig ofta i stads-
bilden  varför det bör ställas höga krav på dess utform-
ning och lokalisering. När höghus står i grupp uppfattas 
de inte lika lätt som ett landmärke och placeringen blir 
därför inte lika viktig. Höghus i grupp kan istället kom-
plettera och stödja sig på varandra och skapa en helhet.

Konsekvenser som är nödvändiga att beakta vid förtät-
ning är bl a människors behov av ytor för lek och vistelse, 
möjligheten att tryggt förflytta sig mellan bostad och olika 
målpunkter och även kapacitet på infrastruktur.
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STADSBILDSANALYS
För den aktuella delen av Viken har en stadsbildsanalys 
gjorts. Analysen är ett hjälpmedel i planerings- och vi-
sionsarbetet.  Denna stadsbildsanalys grundar sig i Kevin 
Lynchs metod. Analysen fokuserar på de fysiska elemen-
ten i staden och människors upplevelse av staden.
Lynchs metod utgår ifrån fem grundelement som hjälper 
till att förklara hur människor upplever och orienterar sig 
i staden och på så sätt skapar en visuell bild av staden. 
Kevin Lynchs fem grundelement är stråk, gränser, enhetli-
ga områden, knutpunkter och landmärken. 
Analysmetoden är ett sätt att hitta både kvalitéer och 
brister i stadsstrukturen. Att identifiera och åtgärda sådana 
brister kan förhoppningsvis leda till en tryggare, mer lätt 
orienterad stad med starkare identitet. Lika viktigt är det 
att bevara och förstärka de kvalitéer som finns i stads-
strukturen.

Stråk 
Stråk är rörelsekanaler där människorna observerar miljön 
runt sig. För de flesta människor är det längs stråken som 
bilden av staden byggs upp och det är utifrån dessa som 
många upplever staden. Stråken är de tydligaste och vik-
tigaste elementen i staden och det element som de flesta 
andra elementen är arrangerade och relaterade till. Stråk 
kan vara transportleder, gångvägar, vägar och järnvägar. 
De kan delas upp i olika typer för hur man tar sig fram 
längs dem. 

Knutpunkt 
Knutpunkter är strategiska punkter i staden som till exem-
pel en plats där färdriktning och färdmedel byts. Knut-
punkter kan vara skärningspunkter mellan olika stråk och 
är ofta kopplade till andra element. En knutpunkt är en 
koncentration av något slag som man kan gå in i. Torg-
platser och gatukorsningar är exempel på knutpunkter.

Gräns 
Gränser är linjära element som inte kan anses vara stråk. 
De kan markera en gräns mellan två områden men kan 
även sammanlänka dem. Gränser är viktiga för att de visar 
var områden börjar eller slutar, strandlinjer, bebyggelse 
och grönska är exempel på gränser. 

Enhetliga områden 
Enhetliga områden är en del av staden som har enhetlig 
karaktär eller funktion. De bildar tillsammans en helhet, 
som man klart känner sig i eller utanför. De enhetliga 
områdena är ett väldigt tydligt element i människors bild 
av staden. Egenskaper som markanvändning, byggnadsstil 
eller exploateringsgrad kan definiera ett enhetligt område.
 
Landmärke 
Landmärke är ett objekt som skiljer ut sig både i läge och 
till betydelse. Det är en referenspunkt som kan ses på 
långt håll och underlättar orienteringen i staden. Landmär-
ken är externa och går inte att träda in i. Ett landmärke 
kan vara en byggnad, skylt eller berg.

Resultat
Stråk
Stadsdelen har få starka rörelsestråk i öst-västlig riktning. 
Även i nord-sydlig riktning har stadsdelen färre rörelse-
stråk jämfört med t.ex. Tingvallastaden. Sjömansgatan, 
Jungmansgatan och Tullhusgatan är mycket starka rörelse-
stråk, men med få passager vilket gör att gatan även utgör 
en barriär. Fler, alternativt bättre, stråk behövs genom 
området, både i nord-sydlig och i öst-västlig riktning.

Knutpunkter
På grund av att stadsdelen har relativt få men starka stråk 
har de knutpunkter som bildas där de starka stråken möts 
potential att bli personintensiva platser. I Viken finns flera 
strategiska platser eller knutpunkter där det finns möj-
lighet att skapa nya mötesplatser eller torg. För att åstad-
komma trivsamma och välbefolkade platser krävs dock att 
människor färdas i en låg hastighet och att sol-, vind- och 
ljudförhållandena är goda och att något finns på platsen 
som lockar människor att stanna där.

Gränser
Kajkanten kring Inre hamn, strandkanten vid Mariebergs-
viken, Wennbergsparken och Stadsträdgården är exempel 
på gränser i Viken som har betydelse för upplevelsen av 
området. Parkernas avgränsning är otydlig på vissa lägen. 
Parkerna gränsar på flera ställen mot privat kvartersmark 
vilket innebär en upplevelse av privatisering av parkerna. 
Bebyggelsen mot Sjömansgatan bildar en tydlig gräns för 
bostadsområdet. I övrigt kan bebyggelsen i området upp-
fattas ha en svårläst struktur, delvis på grund av otydliga 
gränser Ny bebyggelse kan hjälpa till att skapa tydligare 
gränser och områden genom rätt placering, skala och 
utformning.
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Järnvägen i norr är en mycket stark gräns som utgör en 
barriär på grund av att det finns för få och bristfälliga 
kopplingar över/under järnvägen. Stora delar av marken 
intill järnvägens södra sida är instängslat och har ett stö-
kigt och ovälkomnande uttryck, vilket förstärker barriäref-
fekten.

Enhetliga områden
Viken är utbyggt i flera etapper över lång tid. Stadsdelen 
innehåller flera olika typologier och byggnadstyper med 
varierade takvinklar, fasadmaterial, byggnadshöjder etc. 
Området har inte tydligt enhetliga områden, men bostads-
bebyggelsen mellan järnvägen och Mariebergsviken bör 
kunna uppfattas som ett område. Likaså bör bostadsbe-

byggelsen kring Jungmansgatan kunna uppfattas som ett 
område. Eventuellt kan även bostadsbebyggelsen intill 
matbutikerna uppfattas ingå i det området. Kontorsbe-
byggelsen vid Tullhusgatan har en otydlig tillhörighet men 
kan närmast identifieras med intilliggande bebyggelse i 
inre hamn. 

Landmärken
Stadsdelen har få landmärken som utmärker sig betydan-
de. Vikenkyrkan som ligger utmed Sjömansgatan utmär-
ker sig tydligast genom sin placering, utformning och 
funktion. I övrigt kan matbutikerna Pekås och Ica Nära 
anses vara landmärken, samt Löfbergs rosteri som är en 
högre byggnad strax utanför området.

STADSBILDSANALYS - Teckenförklaring
Stråk
Rörelsekanaler där männikskor observerar miljön runt sig.  
(I detta fall avses främst gående och cyklister.)

  starkt stråk
  svag koppling
  bristande länk

Knutpunkt
Strategisk punkt där färdriktning/färdmedel byts. Ofta skär-
ningspunkt mellan två stråk

  befintlig knutpunkt

  potentiell knutpunkt

Enhetligt område
En del av staden med enhetlig karaktär eller funktion.

  enhetligt område

Gräns
Markering mellan två områden. Visar var områden börjar eller 
slutar. 

  tydlig gräns
  avsaknad av gräns/otydlig gräns
  barriär

Landmärke
Ett objekt som skiljer ut sig både i läge och till betydelse. Det är 
en referenspunkt som kan ses på långt håll och som underlättar 
orienteringen i staden.

  landmärke
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SPACE SYNTAX-ANALYS
I en Space Syntax-analys mäts tillgängligheten i gångnätet 
med hjälp av analysmåttet ”rumsintegration”. En rumsin-
tegrationsanalys visar hur nära stadsrum är till varandra, 
via sitt genomsnittliga avstånd i antal riktningsförändring-
ar till andra stadsrum. Rumsintegration kan därmed sägas 
vara ett mått på upplevt avstånd och orienterbarhet. En-
kelt uttryckt har alltså stadsrum som nås från många andra 
stadsrum inom få riktningsförändringar en hög rumsinte-
gration, det är väl integrerat i rumssystemet som helhet.

Kartläggningen visar på att Tingvallastaden utgör en 
central kärna, dels på grund av den integrerande nätstruk-
turen inom stadsdelen och dels på grund av de centrala 
stråken via broarna ut till omgivande stadsdelar. Här är 
stråken via Tingvallabron, Östra bron norrut och Klara-
borgsgatan och Tullhusgatan söderut, särskilt betydelse-
fulla länkar mellan innerstad och ytterstad.

Kartläggningen visar att centraliteten i gatunätet framför 
allt har spritts söder och norrut och till viss grad västerut 
längs Älvgatan och över till Västerstrand. I mindre grad 
har närheten till Centrum spritts österut. Det är via Ting-
vallastadens mest tillgängliga stråk, främst Drottninggatan 
och Västra Torggatan, som en mer sammanhängande stad 
som helhet måste ha sin utgångpunkt. Här utgör järnväg-
spåret den mest uppenbara barriären för ett mer samman-
hängande gatunät. Kartläggningen av stråkens centralitet 
visar på en stor potential att knyta samman stadsdelarna 
söder om Tingvallastaden med staden som helhet via en 
förlängning av Västra Torggatan söderut.

Inom projektet Resecentrum föreslås en ny passage över 
spåret i förlängningen av Västra Torggatan. Stråket, som 
denna koppling är en del av, skulle få mycket stor betydel-

se för att knyta samman Viken med Karlstads centrum. 
Även en gångbro över järnvägen i höjd med Wennbergs-
parken skulle troligen bli välanvänd och stärka de västra 
delarna av centrum. Projektet resecentrum innebär även 
en upprustning och breddning av den befintliga Vikentun-
neln liksom att förbättra framkomligheten får gående och 
cyklister längs Hamngatan och över Hamngatan. Även 
dessa två åtgärder kommer att påverka tillgängligheten till 
Viken. 

Inom Viken kan det vara lämpligt att bättre ansluta 
Stinsgatan till Sjömansgatan för att stärka stråket från 
Mariebergsviken till Tingvallstaden via Vikentunneln. (Se 

Global rumsintegration. Kartan visar den centrala stadens utbredning genom att tillgängligheten i gatunätet inom Karlstad som helhet har beräknats. 
(Analys av Spacescape) 

markering på kartan på nästa sida.)

I och med pågående stadsutveckling söder om Viken 
(Tullhusvågen) kan det också finnas behov av en starkare 
koppling från Packhusallén till Västra Torggatan (via en 
ny bro och ett tydligare stråk genom Stadsträdgården. 
Stadsträdgårdens entré söder ifrån är idag otydlig.

Det saknas också en stark koppling i öst-västlig riktning. 
Detta är viktigt för att åstadkomma om funktioner för 
resecentrum ska kunna förläggas på den södra sidan. Ett 
starkare stråk söder om järnvägen skulle också innebär 
bättre möjligheter för kommersiella lokaler i stadsdelen.
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Den lokala centraliteten visas här vilka gator 

som är mest tillgängliga inom stadsdelen och hur 

sammanhängande gatunätet är mellan stadsde-

lar. Gator som är både tillgängliga inom staden 

som helhet och lokalt inom stadsdelen har både 

stor potential för genomströmning och blandning 

av människor. tillsammans med hög lokal täthet 

ger detta goda förutsättningar för stadsliv och 

handelspotential. 

De två lokalt mest integrerade stråken i Centrum är 
Drottninggatan och Västra Torggatan, vilket förefal-
ler stämma mycket väl med de mest besökta gatorna 
i Karlstad. Kartläggningen visar på en för svenska 
städer typisk barriär i form av järnvägen. Framför 
allt är detta påtagligt när det gäller Centrums kon-
takt söderut men även Norrstrands kontakt österut. 
I dessa båda fall förefaller barriären vara till stor 
nackdel eftersom det stänger av centrala Karlstad 
från landområden med stora kvaliteter eller utveck-
lingspotential.  De gator som förbinder Centrum med 
omgivande stadsdelar är dock i de flesta fall präglade 
av fordonstrafik. Detta bidrar till en oattraktiv gatu-
miljö för gående som gör att deras fulla potential som 
levande urbana stråk inte utnyttjas. 

Kartläggningen visar på en stor potential att knyta 
samman stadsdelar via en förlängning av Västra 
Torggatan söderut via Stadsträdgården och vidare .

LOKALT CENTRALA STADSRUM

Västra Torggatan

Östra bron

Tydlig barriäreffekt

Drottninggatan

LOK AL RUMSINTEGR ATION (R3)

Tillgänglighet i gatunätet mätt med rumsintegration (r12). I kartan har gatunätet för planerna i Inre Hamnen infogats 

/ 9
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Lokal rumintegration. Kartan visar vilka gator som är mest tillgängliga inom stadsdelen och hur sammanhängande gatorna är mellan stadsdelarna. (Analys av Spacescape) Analysen visar ett antal 
potentiella nya kopplingar (svart cirkel) som av kommunen bedöms ha stora positiva effekter på tillgängligheten i gatunätet. 
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SWOT-ANALYS
En SWOT-analys har genomförts för stadsdelen. Ana-
lysen har utförts i form av en workshop (2018-04-13) 
tillsammans med representanter från Teknik- och fast-
ighetsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Analysen ligger till grund för det arbete som lett fram till 
de riktlinjer som framgår i nästa kapitel. 

SWOT står för Strength, Weakness,  Opportunity,  Threat. 
Analysmetoden har i det här fallet använts för att definiera 
det specifika områdets styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot. Med hjälp av bland annat resultatet av analysen har 
sedan riktlinjer arbetats fram för Viken.

Av analysen framkom bland annat att trafikomledning-
en ses som ett hot då den riskerar att förstärka barriärer 
ytterligare och skärma av vattenkontakten. Även initiativ 
att bygga i parkerna ses som ett hot då tillgången till grön-
ska och vatten anses vara stadsdelens största styrkor. Av 
analysen framkom också att det finns goda möjligheter att 
tydligare koppla stadsdelen till centrum. 

I spalten intill redovisas analysens resultat i korthet. 

Styrkor:
Vattenkontakten
Bra tillgång till grönområden
Lugna bostadsgårdar
Centralt läge

Svagheter:
Trafikdominerade stråk (buller, barriärverkan)
Trafiklösningar (låg kapacitet trots storskaliga lösningar)
Ödetomter
Dåliga kopplingar till centrum
Otydliga gång- och cykelstråk
Förorenad mark
Barriärer (biltrafik, järnväg, bostadsområden som bryter av stråk)
Ostrukturerat, otydliga/inkonsekventa gränser kring bostadsområdena
Osäkert trafikläge, många olika trafikslag
Otryggt
Slutna bottenvåningar utan möjlighet att bidra till liv/trygghet på gatan.

Möjligheter:
Bättre gång- och cykelstråk, med vattenkontakt och grönska.
Attraktivare miljö kring järnvägen i och med ett nytt resecentrum
Ett attraktivt parkstråk från Mariebergsviken till stadsträdgården.
Tydligare strukturer
Skapa en framsida
Levande stadsdel
Tydligare koppling till centrum
Fler målpunkter

Hot:
Vattnet – översvämningsrisker samt vattensjuk mark
Risk för olyckor på järnväg (farligt gods)
Förorenad mark, försvårar projekt.
Trafikens storskalighet, trafikökning, buller, luft
Viktiga stråk/kopplingar ligger inom kvartersmark
Stadsutvecklingen är beroende av flera privata aktörer
Försämring för blåljustrafik 
Ianspråktagande av parkmark
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ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG
Bakgrund
Stadsdelen Viken har genom att bebyggelsen växt fram 
successivt fått en varierad karaktär. Viken utgjorde länge 
en baksida där småskaliga industrier rymdes. Successivt 
har verksamheterna bytts ut och området karaktärise-
ras idag främst av småskalig flerbostadshusbebyggelse 
med inslag av verksamheter och kontor. I och med den 
stadsutveckling som pågår runt om Viken förändras också 
stadsdelens förutsättningar. Det planerade resecentrumet 
kommer att ha entréer både mot norr och söder vilket 
innebär att Vikens norra delar utvecklas från att historiskt 
ha varit en baksida till en framsida. Resecentrumet öppnar 
också upp för fler gångpassager över järnvägen vilket 
innebär förändrade gångrörelser genom Viken. Viken 
angränsar också till stadsutvecklingsområden där tätare 
bostadsområden och ett stort antal arbetsplatser växer 
fram vilket innebär att betydligt fler människor kommer 
att röra sig genom stadsdelen framöver. 

I och med dessa förutsättningar förväntas en utveckling 
ske även i Viken, om än gradvis och över lång tid. Med 
detta som bakgrund ser Stadsbyggnadsförvaltningen be-
hov av att peka ut en önskvärd inriktning på utvecklingen 
av Viken. 

Grönytor tas till vara
En av Vikens största kvalitéer är dess generösa parker 
med i förhållandevis låg användningsgrad och vänerkon-
takt. En utgångspunkt i Vikens utveckling bör vara att 
värna parkerna och utveckla de gröna gångstråken. Grö-
nområdena är av stor betydelse för vårt välmående i en 
allt tätare stad. Behovet av mer plats för rekreation ökar 
liksom behovet av en mångfald av funktioner som ska 

FÖRSLAG
tillfredsställa behovet hos olika grupper. Särskilt väner-
kontakten kan utvecklas i Viken

Utöver parkerna och stråken kommer det även finnas 
behov av att utveckla nya, mer urbana platser, t.ex i anslut-
ning till Resecentrum och i andra strategiska knutpunkter 
där många människor förväntas röra sig. 

Ny bebyggelse
I Viken är förtätning fullt möjligt, men främst inom 
befintliga kvarter där ny bebyggelse ska anpassas till eller 
förstärka befintlig struktur. Befintliga kvarter är dock stora 
och utgör barriärer i öst-västlig riktning. Vid ombyggna-
tion/nybyggnation bör möjligheten att dela upp kvarteren 
ses över, så att ytterligare ett stråk i öst-västlig riktning 
skapas. Vid ombyggnation bör även möjligheten till 
kommersiella lokaler beaktas. I och med Resecentrum och 
den stadsutveckling som pågår, bl.a. i Inre hamn och kring 
Tullholmsviken, kan flera stråk genom Viken förväntas ha 
potential för verksamheter och handel i viss omfattning.

Inom två områden finns möjlighet för större nybyggna-
tion eller ombyggnation, vid Godsmagasinet och kring 
Vikengatans västra delar. I båda dessa området är högre 
bebyggelse möjlig att pröva, även om hänsyn behöver tas 
till närliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
stadsbilden i stort. Ny bebyggelse ska då förhålla sig till 
Vikengatan respektive Trädgårdsgatan på ett stadsmässigt 
sätt vilket bland annat innebär att fasader placeras i gatuliv 
och att entréer vänds mot gatan och placeras i gatunivå.  
Både Vikengatan och Trädgårdsgatan kommer att utgöra 
starka och viktiga stråk varför bottenvåningen ska utfor-
mas med särskild omsorg. Kvarterens storlek ska relatera 
till omgivande bebyggelsestruktur för att inte upplevas 
massiva. 

Omhändertagande av dagvatten och skyfall
I Viken kan ytor behöva avsättas för att på ett bättre sätt 
omhänderta dagvatten och skyfall. Med anledning av det 
centrala läget bör en sådan anläggning även ha rekreativa 
värden och komplettera dagens parkutbud. För de gator 
med relativt höga trafikflöden och som avrinner mot  
Mariebergsviken föreslås dagvattenrening i form av växt-
bäddar anläggas utmed gatorna så att gatuvatten får rinna 
i genom dessa innan vattnet avleds till recipienten.

Förbättrad kapacitet på gator
Flera gator i Viken fungerar som genomfartsgator och 
har även en viktig funktion som utryckningsvägar för 
rättningstjänst. I syfte att minska genomfartstrafiken i cen-
trum kommer dessa gator få en än viktigare roll. Gatorna 
kommer även trafikeras av flera busslinjer varför det är 
prioriterat att förbättra kapaciteten på dessa gator. Även 
om kapaciteten och trafikflödet ökar ska utformningen 
anpassas efter det centrala läget. Sträckan kantas av bostä-
der, parker och stråk med vänerkontakt. Detta ska beaktas 
vid utformning av gatorna. Hastigheten bör vara låg och 
gatorna ska vara lätta att korsa för gående och cyklister. 
Stadsutvecklingen i närområdet medför också behov av 
mer utrymme för gående och cyklister.

Översvämningsskydd
De gator som utgör inryckningsvägar till centralsjukhuset 
ska skyddas från höga vattennivåer i Vänern. Översväm-
ningsskyddet ska integreras i gatugestaltningen och utgöra 
en naturlig del i stadsmiljön. Skydd föreslås i ytterkanterna 
åstadkommas genom att gatan höjs något. I de mittre 
delarna behöver skyddet vara något högre och det är där 
mer lämpligt att anlägga en tät barriär som utformas som 
en mur eller liknade. Muren integreras i gestaltningen av 
promenadstråket. Översvämningsskyddet kommer även 
att skydda delar av stadsdelen Viken.
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möjlig både in på respektive gata och ut på Sjömansgatan. 
Även gator med anslutning till Tullhusgatan kan behöva 
begränsas på likande sätt. 

Längs Vikenförbindelsen föreslås ytterligare tre korsning-
ar utformas som cirkulationsplatser för att öka kapaciteten 
i korsningarna och för att åstadkomma ett jämnare flöde. 
Detta gäller Sjömansgatans korsning med Packhusallén 
och Tullhusgatan, Sjömansgatans och Jungmansgatans 
korsning med Hööksgatan samt Jungmansgatana och 
Klaraborgsgatans korsning med Vikengatan och Kvarn-
bergsgatan.

Andra korsningar kan komma att behöva signalregleras 
för att kunna prioritera bussens framkomlighet eller prio-
ritera fordon i en specifik riktning.

I stråket Vikenförbindelsen kommer även antalet över-
gångsställen behöva begränsas i syfte att uppnå en tillräck-
ligt hög kapacitet för bil och buss. De övergångsställen 
och cykelpassager som föreslås ska ha en hög standard 
och säkerhet för oskyddade trafikanter. Föreslagna 
övergångsställen utgår i från de gång- och cykelstråk som 
avses stärkas. 

Det nya resecentrumet innebär att även den södra sidan 
av spårområdet kommer utvecklas till en entrépunkt och 
flera resefunktioner kommer att lokaliseras på den södra 
sidan. T.ex planeras bilangöring främst ske från den södra 
sidan, dvs Trädgårdsgatan. För busstrafik i form av fjärr-
bussar, charterbussar och tågersättningsbussar kommer 
Trädgårdgatan förlängas västerut och ansluta till Vikenga-
tan i höjd med Wennbergsparken. Gatan kommer att vara 
enkelriktad västerut och ha begränsad motortrafik.

Den övre bilden visar hur gator traditionellt utformas där bilens fram-
komlighet prioriteras på bekostnad av övriga trafikslag. Den nedre bilden 
illustrerar ett mer balanserat och jämlikt trafiksystem där även gående, 
cyklister och kollektiv ges utrymme i proportion till antal resenärer. I Karl-
stads centrala delar är det av stor vikt att samtliga trafikslag ges utrymme, 
även där bilen behöver en god framkomlighet.

TRAFIK
Trafikplanen och cykelplanen är viktiga utgångspunkter 
vid all trafikplanering i Karlstad. Det övergripande målet 
är att öka hållbarheten i trafiksystem genom prioritering 
av kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Framtagna 
utredningar och planer har också ett stadsbyggnadsper-
spektiv som syftar till att öka attraktiviteten i Karlstads 
centrum, vilket också är utgångspunkten vid förändringar 
i gatunätet i Viken.

Bil
Att skapa ett resecentrum för tåg och buss vid centralsta-
tionen samt att minska den barriäreffekt som Hamngatan 
och järnvägen har är högt prioriterade åtgärder för att öka 
hållbarheten i trafiksystemet. En konsekvens av dessa åt-
gärder är att den genomfartstrafik som går på Hamngatan 
idag kommer att behöva ta andra vägar. Hamngatans och 
resecentrums nya funktion och utformning i kombination 
med den stadsutveckling som pågår runt omkring Viken 
innebär högre trafikflöden än idag på gatorna Jungmans-
gatan, Sjömansgatan, Packhusallén och Tullhusgatan. Då 
gatorna är in- och utryckningsvägar för räddningstjänst 
och snabbusstråk planeras trafikera gatorna behöver kapa-
citeten förbättras, särskilt i korsningspunkterna. 

Att kapacitet ökas ska inte innebära storskaliga trafiklös-
ningar som utgör nya barriärer i staden. Gatorna ska ges 
en stadsmässig utformning där även gående och cyklisters 
framkomlighet och trygghet värderas högt. 

På grund av högre trafikflöden och krav på bättre kapa-
citet behöver antalet konfliktpunkter begränsas. Konduk-
törsgatans och Orrholmsgatans korsning med Sjömansga-
tan föreslås därför begränsas så att enbart högersväng är 



32                      STADSDELSVISION FÖR VIKEN

0 200100 m

Teckenförklaring

  Huvudstråk för bil

  Framkomlighet för bil

  Övergångsställe (prio GC)

  Endast högersväng

  Föreslagen ny gata framkomlig 

  för buss, taxi, färdtjänst etc.

Godkännandehandling september 2021



 STADSDELSVISION FÖR VIKEN                  33

Cykel
Dagens stora cykelstråk leder in mot centrum men hänger 
inte ihop genom centrum. Ambitionen i Stadsdelsvisionen 
för Tingvallastaden var att koppla ihop dessa huvudstråk 
så att det finns bra cykelstråk även genom Tingvallastaden. 
Stadsdelsvisionen för Viken bygger vidare på samma idé 
och struktur. I de cykelstråk som markeras på kartan ska 
ambitionen vara tydliga huvudstråk för cykel. Utöver detta 
nät kommer det gå att cykla i stora delar av Viken. 

Stråken planeras vara så gena och attraktiva som möjligt. 
Dock undviks gångpassager och parker för att undvika 
konflikter och för att möjliggöra för ett lugnare tempo i 
dessa lägen.

Planerad bro över järnvägen, i Västra Torggatans förläng-
ning är avsedd vara en gångbro, utan cykeltrafik. Bron lan-
dar intill Stadsträdgården vilken också är avsedd att vara 
en lugn plats utan cykeltrafik. Istället byggs Vikentunneln 
om och får en förbättrad cykelbana som ansluter till en ny 
cykelbana på Hamngatan och till en passage över Hamn-
gatan vidare norr ut på planerat huvudcykelstråk längs 
Järnvägsgatan. Genom Viken finns det stora fördelar med 
att förlänga cykelstråket från Vikentunneln söder ut på 
Stinsgatan för att på ett gent sätt ansluta till Sjömangatan.

I öst-västlig riktning avses Vikengatan-Trädgårdsgatan och 
Sjömangatan vara huvudstråk för cykeltrafik. I nord-sydlig 
riktning avses, förutom Stinsgatan även Jungmansga-
tan-Klaraborgsgatan och Tullhusgatan vidareutvecklas 
som cykelstråk.

I Vikenförbindelsen föreslås cykelstråken utformas som 
dubbelriktade cykelbanor, separerade från både bil- och 
gångtrafik.  Utformning för övriga föreslagna cykelstråk är 
under utredning. 

Godkännandehandling september 2021



34                      STADSDELSVISION FÖR VIKEN Godkännandehandling september 2021

JUNGMANSGATAN - KLARABORGSGATAN

Söderut längs Jungmansgatan saknas utrymme för adderad 

större träd som sedan innan präglar det luftiga gaturummet 

Mariebergsviken och denna bör lyftas och framhävas genom 
diskreta belysningsarmaturer som samspelar med bebyggelsens 
låga skala. 

gatans västra sida, förläggs nu till den östra för att bättre 

cykelbana norrut på Klaraborgsgatan mot järnvägstunneln och 
vidare till Karl IX’s plats och älvstränderna.

SEKTION

PLANUTSNITT
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Typsektion Jungmansgatan. 

Planutsnitt Jungmansgatan. 

Sjömansgatan löper i öst-västlig riktning längs 
Mariebergsviken och fungerar som en viktig länk i stadens 
grönstruktur. Med stadsträdgården i öst och Wennbergsparken 
i väst kopplar Sjömansgatan även ihop kulturhistoriskt 
intressanta miljöer från olika tidsepoker. Sett i större skala 
utgör gatan också en länk vidare ner mot Mariebergsskogen 
och Naturum i sitt för Karlstad karakteristiska deltalandskap. 

När Karlstadstråket med sin snabbussförbindelse nu ska 
förläggas via Sjömansgatan, blir det av största vikt att den 

grönstråk och gör den till en barriär för fotgängare och 
cyklister. Många som bor och arbetar i Karlstad har parkerna 
och vattenrummet som närmsta gröna lunga och det ska 
upplevas lätt och inbjudande att ta sig ner till vattnet för 
lunch och fritidsaktiviteter.

En viktig målsättning för omgestaltningen blir därför att 
gatan ska upplevas som inbjudande, trygg och lätt att färdas 

En annan viktig faktor att lösa längs Sjömansgatan är den 
översvämningsproblematik som hotar området vid höga 
vattenstånd i Vänern, och dess funktion som inryckningsväg 
till Karlstads centralsjukhus. Detta löses genom att delar av 
Sjömansgatan och Hööksgatan höjs upp, samtidigt som ett 
översvämningsskydd i form av en gestaltad spont, el dylikt, 
anläggs längs övrig sträcka. Skyddet får släpp för passager för 
gång och cykel.

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VIKENFÖRBINDELSEN UTKAST 2019-02-2131

SJÖMANSGATAN SEKTION A-A
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Planutsnitt Sjömansgatan. 

Typsektion Sjömansgatan. 

Sjömansgatan löper i öst-västlig riktning längs 
Mariebergsviken och fungerar som en viktig länk i stadens 
grönstruktur. Med stadsträdgården i öst och Wennbergsparken 
i väst kopplar Sjömansgatan även ihop kulturhistoriskt 
intressanta miljöer från olika tidsepoker. Sett i större skala 
utgör gatan också en länk vidare ner mot Mariebergsskogen 
och Naturum i sitt för Karlstad karakteristiska deltalandskap. 

När Karlstadstråket med sin snabbussförbindelse nu ska 
förläggas via Sjömansgatan, blir det av största vikt att den 

grönstråk och gör den till en barriär för fotgängare och 
cyklister. Många som bor och arbetar i Karlstad har parkerna 
och vattenrummet som närmsta gröna lunga och det ska 
upplevas lätt och inbjudande att ta sig ner till vattnet för 
lunch och fritidsaktiviteter.

En viktig målsättning för omgestaltningen blir därför att 
gatan ska upplevas som inbjudande, trygg och lätt att färdas 

En annan viktig faktor att lösa längs Sjömansgatan är den 
översvämningsproblematik som hotar området vid höga 
vattenstånd i Vänern, och dess funktion som inryckningsväg 
till Karlstads centralsjukhus. Detta löses genom att delar av 
Sjömansgatan och Hööksgatan höjs upp, samtidigt som ett 
översvämningsskydd i form av en gestaltad spont, el dylikt, 
anläggs längs övrig sträcka. Skyddet får släpp för passager för 
gång och cykel.
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diskreta belysningsarmaturer som samspelar med bebyggelsens 
låga skala. 
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vidare till Karl IX’s plats och älvstränderna.
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Gående
Gående genom Viken har möjlighet att röra sig i ett mer 
finmaskigt nät än bilister. Framför allt i nordsydlig riktning 
finns fler kopplingar. Detta kommer förbättras ytterligare i 
och med den planerade bron (Trädgårdslänken) över järn-
vägsområdet. På sikt kan ytterligare en gångbro bli aktuell, 
i höjd med Wennbergsparken. 

I öst-västlig riktning finns det relativt få kopplingar i 
Viken då bostadskvarteren är stora. I vissa kvarter har 
allmänheten rätt att passera fastigheten vilket förbättrar 
något. I samband med att Resecentrums södra sida fär-
digställs kommer Trädgårdsgatan förlängas västerut och 
öppnas för buss och även allmän gångtrafik.

Stigen i Stadsträdgårdens västra del kan enkelt förlängas 
något österut för att öka framkomligheten på allmän plats. 
Även ett inre stråk genom Stadsträdgårdens västra del kan 
övervägas. 

Med anledning av stadsutvecklingsområdena söder och 
öster om Viken kan det antas att allt fler människor kom-
mer passerar Viken till fots. Resecentrum öppnar upp för 
nya gångflöden. Dessa flöden behöver tas om hand på 
ett bra sätt genom Viken. Framför allt kan Stinsgatan och 
gång- och cykelvägen utmed Stadsträdgårdens västra sida 
tänkas få högre gångflöden. I Stadsträdgårdens södra del, i 
anslutning till korsningen Sjömansgatan-Packhusallén, bör 
en ny entré in till Stadsträdgården tillskapas.

I öst-västlig riktning kommer de få kopplingar som finns, 
dvs Sjömansgatan och Vikengatan, behöva mer generö-
sa gångbanor. Säkra passager över gatan behöver finnas 
tillräckligt tätt. Gångbanorna bör vara separerade från 
cykeltrafik. 
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Buss
Genom Viken planeras kommande etapp av Karlstads-
stråket som är ett snabbstråk för buss. Fullt utbyggt 
planeras Karlstadsstråket gå från Universitetet i nordost 
till Bergviks handelsområde i sydväst. 

Genom Viken planeras snabbussar gå på gatorna Tull-
husgatan, Sjömansgatan och vidare till Hööksgatan. Två 
hållplatslägen planeras på denna sträcka, ett på Tullhusga-
tan, norr om korsningen Sjömansgatan - Packhusallén och 
ett på Hööksgatans östra del, i anslutning till korsningen 
med Sjömansgatan - Jungmangatan.

Längs Sjömansgatan och Tullhusgatan planeras ett separat 
körfält för buss. Körfältet avses placeras i mitten av gatan 
och utformningen tydligt avvika från körfält för bil genom 
avvikande färg på markbeläggningen. 

Regionbussar trafikerar i vissa fall andra gator än de ovan 
nämnda. T.ex är Packhusallén ett viktigt stråk för region-
bussen.
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  huvudstråk för snabbuss

  sekundärt busstråk

  busshållplats
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Prio 1-vägar
Ett antal vägar i Karlstad är utpekade som prioriterade 
vägar för in- och utryckningstrafik för blåljustrafik. Dessa 
vägar är prioriterade att alltid upprätthålla en god fram-
komlighet på. Framkomligheten för utryckningsfordon 
behöver där beaktas vid förändringar i gatunätet eller 
förändrad utformning av gator. Främst rör det sig om 
Klaraborgsgatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan, Packhu-
sallén och Hööksgatan. Rekommendationer för hur gator 
för utryckningsfordon bör utformas är under framtagande 
av kommunen. Viktigt är t.ex. att trafik inte blir stillastå-
ende på gatorna, att utrymme för att utryckningsfordon 
att passera finns och att hinder som påverkar komfort i 
ambulans undviks.

Att fler korsningspunkter utformas som cirkulationen har 
bedömts vara positivt för framkomligheten för utryck-
ningstrafiken då de i förutom att öka kapaciteten även 
innebär att fordon sällan blir helt stillastående. Fordon 
i rörelse kan oftast lättare ge plats för blåljustrafik att 
passera. 

Den föreslagna separata bussfilen kan även nyttjas av blå-
ljustrafik vid ut-/inryckning. Filen har en lägre belastning 
och ges prioriterad framkomlighet i flera korsningspunk-
ter.
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Gatugestaltning
Viken kommer, med anledning av den stadsutveckling 
som sker runt om och inom stadsdelen att få mer trafik i 
gatunätet än idag. Flera av gatorna genom Viken planeras 
omgestaltas i syfte att förbättra kapaciteten för bil och 
buss. Kapaciteten kommer dock att förbättras till en nivå 
som bedömts rimlig med hänsyn till det centrala läget. Då 
gatorna är stadsgator som kantas av bostäder, parker och 
platser där människor rör sig och vistas kommer gatorna 
utformas därefter. I samband med projektet Vikenförbin-
delsen har ett gestaltningsprogram arbetats fram. Gestalt-
ningsprogrammet redovisar på en övergripande nivå hur 
gatorna ska gestaltas gällande t.ex sektionsmått, vegetation 
och markmaterial. 

Gestaltningen strävar efter en mänsklig skala, anpassad 
efter ett tempo till fots eller på cykel. Den promenadbara 
staden är attraktiv och har både sociala och ekonomiska 
fördelar. Då Viken är en länk mellan Karlstads stadskärna 
och flera stadsdelar med många bostäder och arbetsplatser 
är det angeläget att kunna promenera mellan stadsdelar-
na i trygga och attraktiva miljöer. Detta bör ses som en  
viktig del i att uppfylla kommunens mål om både hållbart 
stadsbyggande, livskvalitet och tillväxt.

De bostäder och arbetsplatser som byggs i närområdet 
kommer medföra ett behov av mer utrymme för gående 
och cyklister. Att passager över gatorna utformas generö-
sa, säkra och trygga kommer att vara av allt större betydel-
se.

Miljöerna ska byggas upp av material som håller över tid 
och åldras med värdighet. Träd och planteringar ska kun-
na skapa värden både på lång och kort sikt. Vegetationen 
blir ett viktigt inslag i gestaltningen av främst Vikenförbin-
delsen där gaturummen i stor utsträckning saknar väggar 
i form av bebyggelse. Där kan de stora träden istället ge 
stadga. Storvuxna träd ska därför väljas där utrymmet 
finns. Gatuvegetationen ger förutom upplevelsevärden 
även skydd mot extrema väder och ger livsmiljöer för 
olika djurarter. Bra förutsättningar för detta ska åstadkom-
mas genom att ge utrymme för växtbäddar i Vikenförbin-
delsen.

Gällande markmaterial såsom beläggningar, kantstöd och 
murar ska detta väljas för att hålla över tid. Asfalt i körytor 
och med inramande natursten för att skapa en högre 
kvalitetskänsla. För att mäta sig med de stora asfaltytorna  
bör naturstensinslagen ha en väl tilltagen bredd i kantstöd, 
friser m.m.

Det föreslagna busskörfältet ska markeras med avvikan-
de material. Då bryts den trefiliga gatan ner och bussens 
dignitet lyfts fram. 
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MATERIAL -  MARK

Markmaterial såsom beläggningar, kantstöd och murar 
skall väljas för att hålla över tid. Asfalt i körytor och med 
inramande natursten för att skapa en högre kvalitetskänsla. 
Naturstenen kan med sina egenskaper förfina uttrycket, åldras 
vackert och har lång livslängd. För att mäta sig med de stora 
asfaltsytorna bör naturstensinslagen ha väl tilltagen bredd i 
kantstöd, friser mm.

Det reversibla, separerade busskörfältet skall markeras med 
avvikande material. Då bryts den trefiliga gatan ner och 
bussens dignitet lyfts fram. 

Busskörfältet kan utföras med exempelvis betong och med en 
mittremsa av armerat gräs.

Asfalt i kombination av natursten i form av frissten och yta med 
smågatsten ger variation i textur och färg och förstärker formerna.

Breda granitkanter förstärkta med smågatsten delar in ytor och 
avgränsar zoner för olika trafikslag.

Refuger fylls med smågatsten, där det finns krav på 
tillgänglighet används flammad sten.

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VIKENFÖRBINDELSEN UTKAST 2019-02-2122

Kanter till planteringar och murar utförs i natursten.

6. UTFORMNING GATOR OCH TRAFIKPLATSER

Breda granitkanter förstärkta med smågatsten delar in ytor och avgränsar 
zoner för olika trafikslag.

MATERIAL -  VEGETATION

Ett viktigt inslag i gestaltningen av Vikenförbindelsen blir 
vegetationen, som skall vara varierad och anpassad för 
respektive plats. Vegetationen skall skapa upplevelsevärden, 
skydda mot extrema väder och ge livsmiljöer för olika 
djurarter. Den skall ges bra förutsättningar i växtbäddar och 
utrymme.

Gaturummen i Vikenförbindelsen saknar i stor utsträckning 
väggar i form av bebyggelse och där kan de stora träden 
istället ge stadga. Storvuxna träd skall väljas där utrymme 
finns.

Regnbäddarna fylls med växter anpassade för denna miljö

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VIKENFÖRBINDELSEN UTKAST 2019-02-2121

6.  UTFORMNING GATOR OCH TRAFIKPLATSER

Träden ramar in och bryter ner ett brett gaturum och bidrar till 
en varierad upplevelse under årstiderna.

Stora träd på utvalda platser tar för sig och mäter sig med hög 
bebyggelse. De bidrar med många positiva effekter exempelvis 
luftrening, temperaturreglering och vinddämpning.

En variation i arter och uppbyggnad i flera skikt ger högre 
biodiversitet.

Träden ramar in och bryter ner ett brett gaturum och bidrar till en varierad 
upplevelse under årstiderna.
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FÖRTÄTNINGSMÖJLIGHETER
I Viken är förtätning möjlig att pröva, på fastighetsägarens 
initiativ, inom befintlig kvartersmark. Bebyggelsen ska då 
anpassas efter, eller förstärka, nuvarande kvartersstruktur. 

Befintliga kvarter är dock stora och utgör barriärer i 
öst-västlig riktning. På lång sikt är det eftersträvansvärt att 
bryta ner kvarterens storlek och försöka åstadkomma ett 
för allmänheten tillgängligt stråk i öst-västlig riktning. Vid 
ombyggnation/nybyggnation bör därför möjligheten att 
dela upp kvarteren ses över, så att ytterligare ett samman-
hängande stråk i öst-västlig riktning kan skapas. 

Stadsträdgården och Wennbergsparken bevaras i sin hel-
het, utan nya intrång. Längs Stadsträdgårdens långsidor, 
och även längs Wennbergsparkens östra sida, är bebyg-
gelse placerad, och kvartersmarken utformad, på ett sätt 
som kan uppfattas som en privatisering av de allmänna 
parkerna. Vid ombyggnation inom dessa kvarter bör detta 
studeras och möjligheten till ett bättre möte mellan privat 
och offentlig mark tas tillvara. 

Utöver parkerna finns ett antal platser längs med Vikens 
starka rörelsestråk som har potential att bli välbesökta 
torg eller platser. Vid ombyggnation eller nybyggnation 
bör intilliggande bebyggelse ta vara på och ta hänsyn till 
dessa platser.

I och med Resecentrum och den stadsutveckling som 
pågår, bl.a. i Inre hamn och kring Tullholmsviken, kan nya 
kommersiella lägen förväntas i flera stråk genom Viken. 
Befintlig bebyggelse har olika förutsättningar för att 
kunna nyttja detta. Vid ombyggnation bör möjligheten till 
kommersiella lokaler beaktas, t.ex genom att möjliggöra 

för lokaler i byggnadens bottenvåning för verksamheter 
och handel i viss omfattning.

Inom två områden finns möjlighet för större nybyggna-
tion eller ombyggnation, vid Godsmagasinet och kring 
Vikengatans västra delar. I båda dessa området är högre 
bebyggelse möjlig att pröva, även om hänsyn behöver 
tas till närliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och stadsbilden i stort. Ny bebyggelse ska förhålla sig till 

Vikengatan respektive Trädgårdsgatan på ett stadsmässigt 
sätt vilket bland annat innebär att fasader placeras i gatuliv 
och att entréer vänds mot gatan och placeras i gatunivå.  
Både Vikengatan och Trädgårdsgatan kommer att utgöra 
starka och viktiga stråk varför särskilt bottenvåningen och 
mötet med gatan ska utformas med omsorg. Kvarterens 
storlek ska relatera till omgivande bebyggelsestruktur för 
att inte upplevas massiva i stadsbilden.
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Volymstudie av föreslagen ny bebyggelse inom godsmagasintomten och Karlstad C
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OFFENTLIGA RUM
I takt med att Karlstad växer, växer också behovet av plat-
ser där olika typer av grupper, människor och kulturer kan 
mötas. Viken kommer att vara en plats där betydligt fler 
människor passerar och kanske uppehåller sig än idag. 

Mötesplatser av olika karaktär behöver utvecklas för att ge 
fler möjlighet att hitta sin favoritplats i staden. Karlstads 
centrala delar ska vara en demokratisk plats där alla får 
utrymme oavsett kön, ålder, kultur eller läggning. Om sta-
den har för få stadsrum och mötesplatser kan det skapas 
konkurrens om att få vistas där. Det kan leda till att en del 
brukargrupper fysiskt konkurrerar ut andra brukare som 
vill vistas på samma plats. Behovet av att utveckla platser 
för barn och unga särskilt stort i Karlstad (Framtidens 
Stad).

I Viken finns goda förutsättningar att erbjuda olika typer 
av platser där närboende och besökare kan mötas eller 
vistas. Det finns en stor potential att nyttja bättre Wenn-
bergsparken, Stadsträdgården och Mariebergsvikens 
strand. Utöver parkerna och stråken kommer det även 
finnas behov av att utveckla nya, mer urbana platser, t.ex 
i anslutning till Resecentrum och i andra strategiska knut-
punkter där många människor förväntas röra sig. 

Parker och stråk
Stadsträdgården och Wennbergsparken viktiga tillgångar 
som ska bevaras i sin helhet och utvecklas utifrån sin nu-
varande karaktär. Stadsträdgården bör även fortsättnings-
vis präglas av rofylldhet och vara en lugn oas. Cykeltrafik 
och gena kopplingar genom Stadsträdgården bör undvikas 
för att hålla nere tempot i parken.  

Stadsträdgårdens västra delar har sedan parken anlades 
använts för odling. Att ytterligare utveckla stadsodlingen i 
dessa delar kan vara önskvärt ur flera aspekter. I denna del 
bör det också övervägas att komplettera parken med ett 
promenadstråk i öst-västlig riktning.

Stadsträdgårdens entré i norr behöver förtydligas och yt-
terligare en entré i stadsträdgårdens södra del bör skapas.

I Wennbergsparken är det viktig att bevara det kulturhis-
toriska värdet. Det är även en tillgång att det finns öppna 
ytor för samling och spontanaktiviteter och plats för lek 
vilekt bör bevaras och utvecklas. Att Wennbergsparken 
har en visuell kontakt med Mariebergsviken bidrar till 
upplevelsen av rymd. Även om det finns behov av att 
avskärma parken från Sjömansgatan med hänsyn till t.ex 
trafikbuller är det önskvärt att behålla den visuella kontak-
ten med Mariebergsviken. 

Både Wennbergsparken och Stadsträdgården är vatten-
sjuka i delar av parkerna vilken behöver åtgärdas. Samti-
digt finns en skyfalls/dagvatten problematik vilket också 
behöver hanteras. Att iordningställa delar av parkerna för 
öppna dagvattenlösningar ska utredas vidare om fördröj-
ning och rening inte är möjligt att lösa i Mariebergsviken.

I anslutning till Mariebergsviken finns stor potential att 
skapa mycket attraktiva platser med solläge intill eller på 
vattnet. Vid utveckling av Mariebergsviken bör fokus ligga 
på aktiviteter och bad då det är en av få platser i centrala 
lägen där det är möjligt då det inte är strömt bl a. Även 
om platsen präglas av rörelse bör viss avskärmning mot 
Sjömansgatan göras för att åstadkomma en god ljudmiljö 
och ett tempo anpassat efter människan, inte bilen. Att 

öka attraktiviteten kring Mariebergsviken är av stor bety-
delse för både närboende och besökare.  

Gångstråket längs Mariebergsviken utvecklas i syfte att 
åstadkomma attraktivare stränder och att koppla sam-
man Mariebergsskogen med Stadsträdgården och vidare 
mot centrum och Sandgrundsudden. Stråket ska präglas 
av grönska och mer tydligt än idag ansluta till Stadsträd-
gården och den planerade bron över järnvägen i Västra 
Torggatans förlängning. 

Längs Sjömansgatan planeras ett översvämningsskydd 
vilket ska samordnas med gestaltning av gångstråket och 
platserna intill Mariebergsviken.  Det är positivt om skyd-
det kan nyttjas som avskärmning mellan bilar och gående. 

Platser och torg
Det finns idag få offentliga platser i Viken som är anpas-
sade för att vistas på en längre stund. Ett behov av att ut-
veckla sådana platser förväntas uppkomma i och med den 
stadsutveckling som sker i närområdet. Lämpliga lägen att 
i iordningställa sådana platser är där många människor rör 
sig och byter riktning/färdmedel. 

Vid utveckling av mark i dessa lägen ska tillräckligt stora 
ytor för vistelse/möten avsättas. Sol-, vind- och ljudför-
hållandena ska beaktas så att förutsättningarna för att 
människor ska vilja visas på platsen är så goda som möj-
ligt. Det är positivt om platserna tydligt har olika karaktä-
rer och användning. 

Två nya platser/torg föreslås i anslutning till resecentrum. 
Dessa platser bör anpassas efter att människor är i rörelse 
och funktionen inriktas på resandeservice och ha en 
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modern och urban prägel. I Vikengatans västra del finns 
ett kommersiellt läge som förväntas bli ännu starkare. I 
den här läget bör en tydligare plats anordnas som stödjer 
verksamheterna och som ger utrymme för människor att 
vistas på platsen en stund. 

I anslutning till gångstråket intill Sjömansgatan, och pla-
nerad busshållplats längs Hööksgatan, finns också möj-
lighet att anordna platser, men med en starkare prägel av 
rekreation och grönska. 

Gazianteptorget, intill Löfbergsskrapan, är också en plats 
där det kan förväntas röra sig ännu mer människor inom 
några år. Platsen kan utvecklas vidare. Kopplingen till 
hamnen och rosteriet är en naturlig utgångspunkt. 

I anslutning till korsningen Sjömansgatan/Packhusallén/
Tullhusgatan planeras ett nytt torg inom ramen för pro-
jektet Tullholmssågen. Platsen kan vara ett bra läge för ett 
torg förutsatt att ljudnivån och sol- och vindförhållandena 
blir acceptabla. Många människor förväntas röra sig ge-
nom denna punkt och det kommer att vara en tydlig visu-
ell koppling mellan Stadsträdgården och Tullholmsviken.

1

2 3

Föreslagen utformning av platser intill Hööksgatan, vid planerad ny buss-
hållplats. Bild: 02 Landskap.
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1. Föreslagen entréplats till vattenparken. Platsen ligger i anslutning till planerad ny busshållplats varför cykel-
parkering och sittplatser bör finnas för att stödja busshållplatsens funktion och attraktivitet. Hållplatsen och 
vattenparkens entré innebär en utfyllnad i Mariebergsviken. Utfyllnaden har stöd i gällande detaljplan.

2. Föreslagen entréplats till eventuell vattenparken och till stråket mot Orrholmen

Godkännandehandling september 2021
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3. Föreslagen ny entréplats till Stadsträdgården. 3. Ny planerad torgyta inom Tullholmsviken .

Referensbild Stadsträdgårdens södra entré. Bågformade häckar bjuder in 
till parken. Stenmjölsbeläggning ger en mjuk med slittålig entrézon.

Godkännandehandling september 2021
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Nya resecentrum och stadsutvecklingsområdena i syd 
och öst, kommer medföra att Stadsträdgården får ett mer 
exponerat läge i staden. Entrésituationer och rörelsestråk 
behöver ses över och i vissa fall justeras för att bättre 
koppla till omgivningen. Hänsyn måste tas till historiska 
och rekreativa värden.
Parkens sydöstra sida är i nuläget tillsluten och gömd 
i täta buskage, vilket ger en känsla av baksida. För att 
tillskapa en tydlig och inbjudande entré, förslås att 
en platsbildning öppnas upp mot cirkulationen och 
Tullholmssågen. Buskage tas bort och öppnar visuellt 
upp parken. Befintliga uppvuxna träd bevaras is så stor 
utsträckning som möjligt och kompletteras med nya. På 
den generösa entréytan läggs stenmjöl som tillåter rörelser 
i olika riktningar och klippta drygt en meter höga häckar 
ger en inbjudande struktur. Häckarna ger dessutom ett 
inre rumsligt skydd mot trafiken. Utsmyckning i form 
av perennplanteringar kan ytterligare förhöja platsens 
dignitet och dragningskraft. För att entréområdet bättre 
ska hänga samman med parkens gångsystem bör nya 
gångvägar anläggas i gräsytan innanför området. 

STADSTRÄDGÅRDENS SÖDRA ENTRÉ
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stenmjöl, gräsytor och träd är parkens huvudstruktur

Stenmjöl, gräsytor och träd är parkens grundelement Bågformade häckar bjuder in i parken
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Naturstensgolv
Rumsskapande planteringsöar ev med 
regnbäddsfunktion

Torgytan som öppnar upp i kvarteret Tullholmssågens nordvästra del ska hänga samman 
med Stadsträdgårdens nya entré. Cirkulationsplatsen blir en länk mellan platserna och 
sikten skall hållas relativt öppen. Stadsträdgårdens ståtliga träd kommer tillsammans med 
träd i rondellen samt på torgytan på sikt hålla samman rummet och bryta ner skalan.
Torget förslås få en slitstark och vacker yta av natursten, som öppnar upp för fri rörelse 
i olika riktningar. De lummiga planteringsöarna som gestaltas i cirkulationen dyker 
upp även här, och får här och var en sittkant i trä. Öarna ger ett rumsligt stöd åt platsen 
och funktioner som sittplatser, cykelparkering och belysning kan inordna sig i deras 
struktur och gestaltning. Gång- och cykelstråket mellan Sjömansgatan, Tullhusgatan och 
Packhusallén leds över torgytan.

TORGET VID TULLHOLMSSÅGEN

torg ny bebyggelseplantering

naturstensyta, sittplats, cykelparkeringregnbädd, träd, 
mur, sittkant

12

7. UTFORMNING PARKER OCH PLATSER
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Riksdagen antog 2014 en strategi för att stärka biologisk 
mångfald och säkra ekosystemtjänster. Strategin grun-
das på propositionen  ”En svensk strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster”. Strategin handlar bland 
annat om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och 
integrera deras värden i politiska och ekonomiska ställ-
ningstaganden och andra beslut.

Ekosystemtjänster produceras ur fungerande ekosystem 
och är därmed gratis, samtidigt som de livsnödvändiga för 
oss. De uppstår i ”naturliga system” men kan även skapas  
och stärkas av människan. Ekosystemtjänsterna kan delas 
in i fyra kategorier: försörjande, reglerande, kulturella och 
stödjande. Vi har nytta av de olika typerna på olika sätt. 

Försörjande tjänster ger oss sådant som vi behöver för att 
överleva, till exempel mat, dricksvatten och medicin. De 
reglerande tjänsterna ser till att naturen fungerar på ett bra 
sätt. Det handlar till exempel om att skydda mot över-
svämningar och rena luften. Kulturella ekosystemtjänster 
ger rekreativa värden ökar vårt välbefinnande. De stöd-
jande tjänsterna är sådant som behövs för att annat ska 
fungera i naturen. Utan dem kan inte de andra ekosystem-
tjänsterna fungera.

I Viken har vi möjlighet att utveckla och nyttja ekosystem-
tjänster för att t.ex. rena och fördröja dagvatten, rena luft 
och reglera temperaturen. 

Vi har även möjlighet att nyttja kulturella ekosystem-
tjänster i större utsträckning än idag vilket bör ha en stor 
betydelse för vårt välmående i en allt tätare stad. Behovet 
av mer plats för rekreation ökar liksom behovet av en 
mångfald av funktioner som ska tillfredsställa behovet hos 

olika grupper som t.ex närboende, förskolebarn, arbetan-
de i kontoren, turisten etc. 
 
Vid val av nya växter har vi också möjlighet att skapa 
mångfald och varierade biotoper och habitat. Växter kan 
även väljas för att gynna pollinerande och fröspridande 
djur. Befintliga träd ska behållas och gynnas i så stor ut-
sträckning som möjligt.

Dagvatten från gator med högre flöden än 10 000 fordon 
per dygn ska renas innan de släpps ut i recipenten. Olika 
alternativ för att åstadkomma detta har utretts. Det alter-
nativt som i dagsläget bedömts möjligt att genomföra och 
som bedöms ha önskvärd effekt är att anlägga regnbäddar 
intill de aktuella gatorna. Regnbäddarna innehåller växter 
och annat material som fångar upp föroreningar och på så 
sätt renar dagvatten innan det når recipienten. Regnbäd-
darna ska gestaltas på ett sätt som även ger ett rekreativt 
värde och en variation i upplevelser.

På sikt kan en dagvattendamm i eller i nära anslutning till 
Mariebergsviken vara nödvändig att anlägga för att rena 
dagvattnet från hela avrinningsområdet innan det når Ma-
riebergsviken. Dagvattenparken bör då utformas för att 
även ge rekreativa värden och upplevelsevärden.

Befintliga och nya träd bidrar till att rena luften och pro-
ducera syre. Träden ger även skugga och sänker tempera-
turen varma dagar. De reglerar även lokalklimatet genom 
att bromsa kraftiga vindar.

Att utveckla stadsodlingen i Viken har troligen en liten 
betydelse för livsmedelseförsörjningen men en högt 
rekreativt värde för enskilda och även ett upplevelsevärde 
förbipasserande.

Vattenreningspark

Regnbädd
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Illustration över den ”blågröna” infrastruktueren där olika former av ekosystemtjänster kan främjas. Bild: 02 Landskap.V I K E N F Ö R B I N D E L S E N
-  GESTALTNINGPROGRAM 
U T K A S T  1 9 0 2 2 1

STADSTRÄDGÅRDEN

WENNBERGSPARKEN

MARIEBERGSVIKEN



 STADSDELSVISION FÖR VIKEN                  47Godkännandehandling september 2021

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
Enligt kommunens Översvämningsprogram (2010) ska 
tillgängligheten till Centralsjukhuset förbättras genom att 
inryckningsvägar skyddas från höga vattennivåer i Vänern 
och Klarälven. Inom denna stadsdelsvisions avgränsnings-
område innebär detta att Sjömansgatan och del av Hööks-
gatan behöver åtgärdas. Åtgärder för att åstadkomma 
detta har utretts inom ramen för Vikenförbindelsen och 
denna stadsdelsvision. 

En rad olika typer av skydd och sträckningar av skydd har 
utretts. Den lösning som efter utvärdering bedömt som 
mest lämplig är en invallningslösning där Sjömansgatans 
östra del och Hööksgatans östra del höjs upp och sträckan 
där emellan skyddas genom att en vattentät barriär anläggs 
utmed Sjömansgatans södra sida.  

Denna invallningslösning är en robust och driftsäker 
lösning som även kommer innebära att delar av stadsdelen 
Viken skyddas mot högsta beräknade nivå i Vänern. 

Den nivå som översvämniningsskyddet ska skydda emot 
är den högsta beräknade nivån (10 000-årsnivå) vilket 
motsvarar nivå +46,77 (RH2000). Översvämningsskyddet 
dimensioneras för ett scenario med ett vattenstånd om 
+46,80 under sex månader. 

Detta innebär att Sjömansgatan behöver höjas från en 
punkt i höjd med Rosenbadsgatan fram till mötet med 
Mariebergsviken. Vägen behöver höjas från 0 cm i öster 
till ca 40 cm i väster. Därefter föreslås skyddet utformas 
som en låg mur/spont eller motsvarande vattentät barriär. 
Sponten föreslås integreras i gestaltningen av promenad-
stråket längs Mariebergsviken. Översvämningsskyddet pla-

neras till en höjd på +47,00. Den synliga delen av sponten 
kommer då variera mellan ca 20-100 cm längs sträckan. 

För att dagvatten ska kunna nå recipienten Mariebergsvi-
ken förses översvämningsskyddet med luckor och pumpar 
för att släppa ut dagvatten och skyfallsvatten.

Från korsningen Sjömansgatan - Hööksgatan kommer 
översvämningsskyddet åter igen övergå att utformas som 
en höjning av gatan, upp till ca 40 cm.

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2018-07-05

Skala 1: 4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Höjning av gata
Vattentät barriär

Höjning av gata

Skydd upp till dimensionerande nivå i Vänern.
+46,80 (RH2000)

Ungefärlig sträckning av översvämningsskyddet. Kartan visar vattnets utbredning utan skydd vid högsta beräknade nivå av Vänern.

Möjligt utseende på spont.



48                      STADSDELSVISION FÖR VIKEN Godkännandehandling september 2021

fris

SEKTION B-B

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR VIKENFÖRBINDELSEN UTKAST 2019-02-2133
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Principsektion strandpromenad och översvämningsskydd längs Sjömansgatan. Bild: 02 Landskap.

MARIEBERGSVIKEN

SJÖMANSGATAN
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MARIEBERGSVIKEN

mål om att vara en miljösmart kommun där t.ex. vattnet i 
Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte ska-
das.  Dagvattenparken kan också stärka Karlstads attrakti-
vitet både för besökare och för Karlstadsborna. 

I dagläget har dock kostnaderna för att anlägga dagvat-
tenparken bedömts för stora i förhållande till nyttan. En 
enklare lösning än en dagvattenpark är att anordna rening 
så nära föroreningskällan (gatan) som möjligt. 

Kommunens övergripande strategi är att rena dagvatten 
från vägar och gator vid trafikmängder högre än 10 000 
fordon/dygn. Den gata i centrum med störst behov 
av dagvattenrening idag är Hamngatan. I och med den 
tidigare nämnda trafikomledningen kommer behovet av 
dagvattenrening på Hamngatan minska. Dock är Ma-
riebergsviken som recipient relativt känslig och rening 
även av Hamngatans dagvatten är önskvärt för att inte 
hindra ett uppnående av miljökvalitetsnormer för vatten. 
Reningsåtgärder för Hamngatan utreds inom ramen för 
resecentrumprojektet.  

Till följd av begränsad kapacitet på Hamngatan förväntas 
trafiken ökar på den sk. Vikenförbindelsen (Tullhusgatan, 
Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan). 
Trafikmängden kan där komma överstiga 10 000 fordon/
dygn. Den recipient som är mest känslig för förore-
ningsbelastning är Mariebergsviken. Växtbäddar föreslås 
i första hand utmed Sjömansgatan och Jungmansgatan. 
Dessa gator förväntas få de högsta trafikmängderna och 
har båda Mariebergsviken som recipient. 

Utöver förändrade trafikrörelser planeras också ett nytt 
dagvattensystemet vilket innebär en viss omfördelning gäl-
lande tillflödet till de olika recipienterna. Omfördelningen 
redovisas i kartorna nedan. 

ordna och de öppna ytor som finns är parker med högt 
rekreationsvärde och även kulturellt värde. Ett alternativ 
som innebär att istället anlägga fördröjningsdammar i 
Mariebergsviken har utretts och är ett möjligt alternativ. 
En fördel med en sådan lösning är bland annat att den 
tekniska lösningen kan utformas på ett sätt så att nya 
rekreativa ytor tillförs istället för att ianspråkta befintli-
ga. Lösningen har utretts med förutsättningen att skyfall 
upp till 100-årsregn, med hänsyn till ett förändrat klimat, 
ska kunna hanteras. Ett förslag till dagvattenpark i Ma-
riebergsviken har utretts där dagvattnet leds genom ett 
meandrande dammsystem, där skadliga partiklar sjunker 
till botten och sedimenterar. Sedimentet hämtas cirka 
vart annat till vart tredje år och deponeras istället för att 
hamna i Vänerns ekosystem. Reningsdammarna fylls upp 
till olika djup och form och gestaltas med vegetation för 
bästa möjliga reningseffekt. 

Dagvattenparken skulle med fördel kunna komplettareas 
med ett väl tilltaget bryggsystem som tillåter besökaren att 
röra sig ut i vattenrummet på avstånd från Sjömansgatans 
trafik. På så sätt skulle vattenrummet tillgängliggöras i 
större grad.  Vid anläggande av en dagvattenpark i Marie-
brgsviken bör gestaltningen eftersträva att bevara utblickar 
och närheten till det öppna vattenrummet

Det utredda löningen bedöms ha många fördelar. Dag-
vatten från Tingvallastaden och Viken kan renas på ett 
önskvärt sätt utan att värdefulla parkytor tas i anspråk. 
Lösningen kan relativt enkelt utformas så att nya rekre-
ativa värden skapas. Det gröna promenadståket mellan 
Mariebergsskogen och centrum förstärks. Vänern till-
gängliggörs för aktivitet på ett nytt sätt. Men en medveten 
gestaltning kan också värdefulla utblickar mot den öppna 
vattenytan bevaras. Dagvattenparken bedöms därmed 
ha goda förutsättningar att bidra till Karlstads kommuns 

DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERING
Vid kraftiga regn översvämmas främst delar av Wenn-
bergsparken och Stadsträdgården. Koneskvenserna av 
skyfall i Viken är tolererbara även om åtgärder för att 
bättre omhändertagande av regnvattnet på sikt kan vara 
önskvärt. Sådana åtgärder bedöms relativt enkla att ge-
nomföra.

Genom Viken rinner även dagvatten och skyfall från 
Tingvallastaden. Inom Tingvallastaden finns idag problem 
med översvämning vid relativt låga regnmängder, främst 
längs Hamngatan. Åtgärder för att lösa dagens dagvatten- 
och skyfallsproblem i Tingvallastaden har utretts. Den 
föreslagna lösningen innebär att nya kulvertar anläggs 
under järnvägen i höjd med Wennbergsparken respektive 
godsmagasinet. Dagvattnet behöver sedan ledas vidare ut 
till Mariebergsviken respektive Inre hamn. Dessa ledning-
ar dimensioneras för att klara ett så kallat 30-årsregn. För 
att skydda byggnader utmed Hamngatan och Vikentun-
neln mot översvämningar vid mer kraftiga regn föreslås 
vattnet från Hamngatan styras mot Löfbergsviadukten. 
Löfbergsviadukten får då stängas av för trafik och nyttjas 
som utjämningsmagasin. Denna händelse kommer statis-
tiskt sett att inträffa en gång per 30 år eller mer sällan. Att 
dimensionera upp ledningssystemet för dagvatten för så-
dana sällan förekommande extremregn har bedömts som 
samhällsekonomiskt ej försvarbart. För att öka robust-
heten i gatunätet vid skyfall anläggs en ny pump i Klara-
borgsviadukten som dimensioneras för ett 100-års regn. 
Vattnet pumpas till Klarälven  istället för Mariebergsviken 
då det är en tekniskt enklare lösning, särskilt vid höga 
nivåer i Vänern. 

Även möjligheten att rena dagvattnet från Tingvallastaden 
innan det når recipienten har utretts. Då grundvattenni-
våerna är höga i Viken är fördröjning problematiskt att 
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Nedan redovisas även en översiktlig bedömning av föränd-
ringen av dagvattenbelastning och föroreningsbelastning 
på recipienterna, efter ombyggnation av Hamngatan och 
Vikenförbindelsen samt efter anläggandet av nytt dagvat-
tensystem.

Inre Hamn
- Dagvatten från gata ökar på grund av tillkommande trafi-
kytor på Packhusallen och Tullhusgatan.
- Föroreningsbelastningen ökar på grund av tillkommande 
trafikytor även om del av Packhusallén förses med lokal 
dagvattenrening.

Mariebergviken
- Dagvatten från gata minskar på grund av minskade 
anslutna trafikytor; Packhusallen, Tullhusgatan och Klara-
borgsallén.
- Föroreningsbelastningen minskar på grund av minskade 
anslutna trafikytor och lokal dagvattenrening utmed Sjö-
mansgatan, Jungmansgatan och Hamngatan.  

Klarälven - Västra älvgrenen
- Dagvatten från gata ökar på grund av tillkommande trafi-
kytor kring Klaraborgsviadukten.
- Föroreningsbelastningen ökar på grund av tillkommande 
trafikytor.

Föreslagna reningsåtgärder på Vikenförbindelsen och 
Hamngatan innebär minskade föroreningshalter på reci-
pienten Mariebergsviken. Åtgärderna innebär att förore-
ningshalten på dagvattnet från respektive gata är accepta-
bel. Dock är föroreningsbelastningen från övriga delar av 
avrinningsområdet detsamma. Dagvattenrening nedstöms 
systemet, nära Mariebergsviken, skulle därför ge en bättre 
reningseffekt. Behovet av ytterligare rening och möjlighe-
ten till genomförande av en sådan anläggning bör utredas 
vidare. 150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-06-16

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun
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Mariebergsviken, ca 1550 m gata

Inre hamn, ca 1000 m gata

Klarälven ca 200 m gata

Dagvatten avleds mot svackdi-
ke/växtbädd med sedimenation

Dagvattenrecipient 
efter ombyggnation.

150m100500

Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2020-06-16

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun
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Mariebergsviken, ca 2250 m gata

Inre hamn, ca 500 m gata

Dagvattenrecipient  
före ombyggnation.
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SJÖMANSGATAN

WENNBERGSPARKEN

STADSTRÄDGÅRDEN

SMÅBÅTSHAMN

MARIEBERGSVIKEN

busshållplats

dagvattenreningspark med 
sedimentationsdammar,
våtmarksdelar och system 
av spänger

huvudstråk träbrygga, ca 3 m 
bred, för promenad, breddas 
här och var för vistelse

entréplats park med 
cykelparkering och 
planteringar

entréplats park med 
cykelparkering och 
planteringar

Konceptbild dagvattenpark. Bild: 02 Landskap.

Visionsbild dagvattenparken vinterdag. Bild: 02 Landskap.
Möjlig utformning av en dagvattenpark i Mariebergsviken. Bild: 02 Landskap.
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MILJÖKONSEKVENSER
Luft, buller och hållbar utveckling
Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden och genomförandet 
av ett Resecentrum innebär omstruktureringar i trafiksys-
temet där trafik flyttas från Hamngatan i Karlstads stads-
kärna ut till de större vägarna med även till Viken. Syftet 
med detta är att skapa en bättre stadsmiljö i centrum 
genom att minska genomfartstrafiken. Lokalt innebär det 
vid Hamngatan mindre barriärverkan, bättre luft och min-
dre trafikbuller, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv 
för det stora antal människor som vistas i centrum. Att 
skapa en bättre miljö i Karlstads centrala delar bedöms 
ha stora positiva effekter för hela Karlstads attraktivi-
tet. Trafiken kommer dock att öka på andra vägar, t.ex. 
på Jungmansgatan, Sjömansgatan och Tullhusgatan. En 
fördel med dessa gator är att gaturummen är betydligt 
mer öppna än Hamngatan vilket innebär att partiklar 
inte koncentreras i gaturummet och luftkvalitén kommer 
därför inte påverkas betydande negativt av den förväntade 
trafikökningen på dessa gator. (Karlstads kommun, MF, 
2018) 

Inte heller bullernivåerna kommer öka på ett betydan-
de sätt i Viken. Gatorna har redan idag en relativt hög 
trafikmängd varför den en beräknade trafikökningen på 
gatorna i Viken innebär att trafikbullret kan förväntas öka 
med enbart ca 2 dBA längs t.ex. Jungmansgatan. Gränsen 
för hur stor skillnaden i ljudnivå behöver vara för att man 
ska uppfatta den ligger vid ca 2-3 dBA, varför den ökade 
bullernivån vid Jungmansgatan inte torde leda till någon 
upplevd förändring beroende på enbart ljudnivå. Däre-
mot kommer förändringen sannolikt att upplevas genom 
att man observerar att det är mer trafik på gatan. (WSP 
Akustik, 2018)

I samband med ombyggnationen av Vikenförbindelsen 
anpassas gatorna för att ge bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken. Bussens framkomlighet prioriteras t.ex 
genom ett extra busskörfält och generösa hållplatser byggs 
med stort fokus på  resenärens komfort. Förhoppningen 
med att förbättra för kollektivtrafiken är att fler ska välja 
att resa kollektivt istället för att ta bilen. Detta är ett steg 
i att uppnå kommunens långsiktiga mål för en hållbar ut-
veckling, vilka baseras på de nationella transportpolitiska 
målen. Målen syftar bl a  till att minska transportsektorns 
klimatpåverkan, att åstadkomma goda ljud- och luftmiljöer 
och att öka tryggheten i offentliga miljöer. Detta föreslås 
främst uppnås genom att andelen som går, cyklar och 
reser kollektivt ska öka och biltrafiken inte öka i samma 
takt som hittills. 
  
I stadsdelsvisionen föreslås ett antal ombyggnationer 
av gator och kompletteringar av stråk i syfte att gynna 
gående och cyklisters framkomlighet och trygghet vilket 
bedöms ha positiva effekter både ur ett folkhälsoperspek-
tiv och för att nå ovan nämnda mål.

Vatten
Att anlägga en vattenpark med rening av dagvatten enligt 
utrett förlag skulle ge positiva effekter på vattenkvalitén i 
Mariebergsviken och Vänern jämfört med idag då dag-
vatten idag släpps ut helt orenat. Lösningen skulle innebä-
ra att dagvatten från hela avrinningsområdet renas.

Anläggandet av regnbäddar på de gator med höga trafik-
flöden innebär en lägre föroreningsbelastning på recipien-
ten Mariebergsviken jämfört med idag. Regnbäddarna 
innebär att föroreningshalten från respektive gata är 
acceptabel. Dock renas inte dagvatten från övriga delar av 
avrinningsområdet. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Trygghet och tillgänglighet
En utmaning i Viken är utforma gator så att kapaciteten 
för bil och buss ökar utan att skapa barriärer för gående 
och cyklister som försämrar både dess trygghet och fram-
komlighet. Särskilt ur ett barnperspektiv är detta en viktig 
fråga. Många skolbarn rör sig genom Viken till de närlig-
gande grundskolorna.

I arbetet med Vikenförbindelsen har stort fokus lagts på 
att skapa generösa utrymmen och logiska kopplingar för 
den som rör sig till fots eller på cykel. Särskilt vid skol-
vägar prioriteras säkra passager. I projektet har även nya 
platser för möten, vistelse och rekreation skapats utmed 
stråket för att kompensera för de försämringar den ökade 
biltrafiken innebär. 

Även projektet resecentrum har en påverkan på framkom-
ligheten till Viken och tryggheten. Projektet innehåller 
förutom en ny gångbro över spårområdet och en för-
bättrad gång- och cykeltunnel under spårområdet även 
omfattande stadsmiljöupprustningar söder om spårom-
rådet. Detta bör ha mycket positiva konsekvenser för den 
upplevda tryggheten i området och på framkomligheten 
för gående och cyklister mellan de två stadsdelarna (Viken 
och Tingvallastaden).

Rekreation och tillgång till grönska
Den föreslagna utformningen av Vikenförbindelsen, 
inklusive dagvattenparken, bidrar till att förbättra flera av 
de brister som pekas ut i kommunens Grönstrukturplan 
(godkänd av SBN, ej antagen ännu). Bland annat fram-
går det att det saknas grönområden av naturlik karaktär i 
området att kopplingarna till närmsta naturmark (Marie-

KONSEKVENSER
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bergsskogen och Kanikenäset) är svaga. Dagvattenparken 
skulle erbjuda ett naturlikt rekreationsstråk som dessutom 
placeras en bit bort från den bullerstörda Sjömansgatan.
 
Dagvattenparkens promenadstråk och den föreslagna 
upprustningen av gångstråket intill Sjömansgatan innebär 
också att kopplingen till Mariebergsskogen förstärks.

En annan brist som pekas ut är tillgängligheten till Stad-
strädgården där tillgängligheten för både för närboende 
och besökare/turister bör förbättras. I samband med  att 
cirkulationsplatsen vid Sjömansgatan-Tullhusgatan byggs 
föreslås även en ny entré till stadsträdgården anläggas 
i dess sydöstra hörn. En negativ konsekvens av Sjö-
mansgatans behov av hög kapacitet är dock att antalet 
övergångsställen längs Vikenförbindelsens sträcka även 
fortsättningsvis måste begränsas. T.ex. kommer ett över-
gångsställe i förlängningen av stadsträdgårdens allé inte 
vara möjlig att iordningställa. 

Sammantaget bedöms genomförandet av stadsdelsvisio-
nen och Vikenförbindelsen i dess nuvarande utformning 
bidra till förbättra tillgängligheten till nuvarande parker 
och grönområden samtidigt som den blågröna strukturen 
kompletteras med ytterligare värden. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Infrastruktur- och stadsmiljöprojekt
De föreslagna åtgärderna kommer att innebära utgifter för 
kommunen. Att kunna samordna projekt av olika slag har 
dock stora ekonomiska fördelar. I t.ex. Vikenförbindelsen 
samordnas gatuombyggnad med anläggande av över-
svämningsskydd, dagvattenhantering och stadsmiljöupp-
rustning med rekreativa värden som ökar attraktiviteten 
i staden. Att genomföra vart och ett av projekten separat 
skulle innebära både merarbete och större utgifter.

Handel
De nya och förbättrade stråken över och under järnvägen 
kan förväntas innebära nya och förstärkta kommersiella 
lägen. En trolig utveckling är att centrum utvidgas söder 
ut. 

Identitet
Fler upprustningsåtgärder och förtätningar av den blågrö-
na strukturen kan innebära att Karlstads attraktivitet och 
dragkraft stärks. Att utföra utvecklingsprojekt med hög 
nivå och samtidigt bevara och förädla stadens kulturmiljö-
er kan ha en mycket positiv påverkan på stadens identitet, 
attraktivitet och tillväxt.
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FORTSATT ARBETE
Denna handling utgör ett översiktligt dokument för ut-
vecklingsinriktningen i Viken. 

Tyngdpunkten ligger på redogöra för övergripande sam-
band och hur olika funktioner ska fungera i Viken  efter 
genomförandet av ett antal projekt. 

De föreslagna åtgärderna kommer att följas av fortsatta 
arbeten med detaljplaner eller som särskilda projekt kring 
tex stadsmiljöfrågor eller infrastrukturfrågor. Vid utveck-
ling av det offentliga rummet behövs oftast inga ändringar 
av detaljplanen. Det är dock stadsrum av stort allmänt 
intresse varför förändringar behöver kommuniceras med 
berörda och allmänhet på ett bra sätt.

Följande förändringar av detaljplaner krävs för en utveck-
ling enligt stadsdelsvisionen:

• Dagvattenpark
• Eventuella förtätningsprojekt

Övrig planering fortgår i följande projekt: 
• Vikenförbindelsen inklusive översvämningsskydd  

och dagvattenpark.
• Packhusallén
• Resecentrum

Följande åtgärder behöver även vattendom:
• Dagvattenpark
• Utfyllnad i Mariebergsviken för busshållplats mm.
• Översvämningsskydd
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