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STADSBYGGNADSANALYS KARLSTAD C OCH RESECENTRUM

Karlstad växer och planerar för en långsiktig expansion 
med en utökning av stadskärna och omvandling av 
Tingvallastaden. Det nya resecentrumet blir en viktig del 
av stadsförnyelsen både för Karlstad lokalt men även 
för staden som en regional och nationell mötesplats och 
knutpunkt.

Idag ligger bussterminalen för regional busstrafik ca 400 m 
från centralstationen och busshållplatsen för merparten 
av den lokala busstrafiken på Drottninggatan utan visuell 
kontakt med stationsområdet. Tillgängligheten till stations-
byggnaden och perrongerna begränsas av Hamngatan 
som idag är en fyrfilig gata med smala trottoarer och 
begränsad framkomlighet både för gående och cyklister. 

Spårområdet delar av centrala Karlstad och de nord-
sydliga stråken längs med Järnvägsgatan och Västra 
Torgatan mynnar ut i Hamngatan utan en tydlig fortsätt-
ning söderut. De befintliga passagerna, Vikentunneln och 
Löfbergsviadukten, behöver kompletteras för att 
stationsområdet ska kunna integreras med centrala 
Karlstad och länka samman de södra och norra 
stadsdelarna i den kommande stadsomvandlingen och 
stadskärnans expansion.

Området mellan Hamngatan och den norra perrongen 
upptas idag till större del av markparkering, parke-
ringsgarage och vägbana. Entrén till Vikentunneln, från 
Hamngatan, kantas av höga betongmurar och landar 
i en gångbana omsluten av körbanor på båda sidor. 
Kopplingen mellan regionbussar, stadsbussar och 
tåg försvåras av de långa avstånden mellan de olika 
trafikslagen samt den begränsade framkomligheten, 
framförallt passagen över Hamngatan. Gatan har potential 
med sitt centrala läge i staden, lång sydfasad och närhet 
till resecentrum.

Ombyggnaden av stationsområdet innebär att rese-
centrum flyttas närmre stationen och Karlstad C får 
sex perronger jämfört med dagens fyra där den nya 
mittperrongen får den högsta kapaciteten. 

För att stationsområdet ska bli en del av stadskärnan 
föreslås att Hamngatan görs om till en tvåfilig stadsgata 
där gående och cyklister får högsta prioritet utan att 
kompromissa med framkomligheten för kollektivtrafiken. 
Den norra delen av gatan breddas och här ges plats för 
uteserveringar och en möjlighet att aktivera fasaderna. 
Hamngatan blir det första vänliga och attraktiva intrycket 
resenärerna möter av Karlstad.

Det befintliga stationshuset blir den centrala punkten 
i Karlstad C och nya resecentrum. För att minimera 
avstånden mellan regionbussar, stadsbussar och tåg 
flyttas hållplatserna för stadsbussarna till nya lägen på 
Järnvägsgatan, närmast Hamngatan. 

Regionbussarna placeras på båda sidor av stationshuset 
i dockningsterminaler som binds samman med det 
befintliga stationshuset. Regionbussar som ankommer via 
Tingvallabron angör i första hand den östra terminalen och 
bussar från Karl den IX gata den västra terminalen, detta 
minimerar genomfartstrafiken på Hamngatan. 

Vikentunneln optimeras för cyklister och gående angör per-
rongerna primärt via den nya stationsbyggnaden som pla-
ceras över spårområdet. Förslagets olika delar innebär att 
resenärer kan byta mellan samtliga tåg och regionbussar 
i en skyddad inomhusmiljö. Ett sammanlänkat Karlstad C 
och resecentrum skapar goda förutsättningar för resenären 
oavsett väder och årstid. Detta kan på sikt leda till att fler 
väljer att åka kollektiv vilket skapar långsiktiga värden för 
Karlstad och ett mer hållbart resande. Området öster om 
Västra Torggatan frigörs för ny stadsbebyggelse och kan 
med en ny gångbro i förlängningen av Västra Torggatan 
binda ihop Karlstad innerstad med Stadsträdgården.

STADSUTVECKLINGSOMRÅDET

Genom att nya Karlstad C och resecentrum inte behöver 
ta någon mark i anspråk öster om Västra Torggatan kan 
hela området utnyttjas till nya byggrätter och byggas 
parallellt med Karlstad C och nya resecentrum. På norra 
delen om spårområdet föreslås en kontorsbyggnad 

i 4-6 våningar med kommersiella ytor i de två första 
våningarna. De översta våningarna trappar in för att skapa 
bra ljusförhållanden på Hamngatan och följa skalan på 
befintliga stadskvarter. Mot spåren kan en allmänparkering 
med 150 p-platser rymmas med tät fasad mot järnvägen 
som blir en skyddande skärm från buller och transporter 
av farligt gods på järnvägen. Byggrätten rymmer totalt ca 
13000 kvm BTA varav kontor ca 7000 kvm, handel/service 
ca 2200 kvm och parkering ca 3800 kvm. 

Även godsmagasinområdet föreslås förtätas och bebyg-
gas med stadskvarter med blandat innehåll. Området 
delas upp i två kvarter med gemensam infart och inlast i 
förlängningen av Köpmannagatan. Kvarteren är samman-
fogade för att skapa en tät skärm mot spårområdet, både 
för att begränsa bullret samt minska riskerna av farligt 
gods.  Kvarteret närmast resecentrum innehåller handel/
service i de två första våningarna mot Trädgårdsgatan 
och långtidsparkering, ca 90 p-platser, mot spåren. 
Ovanpå förslås ett kontorshus i 4-5 våningar mot spåren 
och ett enkelsidigt hotell i fem våningar med utsikt över 
Stadsträdgården. Totalt ca 18200 kvm BTA varav handel/
service ca 1500 kvm, parkering ca 2200 kvm, hotell ca 
3500 kvm och kontor ca 9000 kvm.

Kvarteret närmast Löfbergsviadukten rymmer en daglig-
varuhandel i en dubbelhög bottenvåning med tillhörande 
parkering i två våningar mot spåren. På affären föreslås 
två bostadstorn med utsikt över Stadsträdgården och 
Klarälven. Punkthusen är 10 respektive 17 våningar höga 
för att dels samspela med ”Löfbergsskrapan” i skala men 
även förhålla sig till högre bebyggelse i Karlstad, exempel-
vis Bryggudden. Bostäderna får en upphöjd bostadsgård 
ovanpå dagligvaruhandeln. Ovanpå parkeringen ryms ett 
4-6 våningar högt kontorshus vars volym anpassats efter 
omkringliggande gator samt ljusinsläpp till bostadsgården 
och utsikten från tornen. Totalt ca 21500 kvm BTA varav 
dagligvaruhandel 3300 kvm, bostäder 9200 kvm, kontor 
6000 kvm och parkering 3000 kvm.

Parkeringsbehovet som de nya verksamheterna och 
bostäderna  genererar placeras under mark.
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Förslaget är uppbyggd kring en grundstruktur med olika 
områden där flera delar kan byggas ut i etapper efter 
behov. Huvudangöring till perrongerna sker i förslaget via 
den upphöjda vänthallen men grundstrukturen i förslaget 
fungerar även med en lösning där huvudangöring sker från 
Vikentunneln. Tunneln behålls i sin nuvarande sträckning 
men kompletteras med en uppgång till mittperrongen. 
De nya bussterminalerna ryms med dagens utformning 

ETAPPUTBYGGNAD

av Hamngatan och kan därför etableras före, efter 
eller samtidigt som Hamngatan görs om till en tvåfilig 
stadsgata. Vid tunnelns båda entréer byggs ramperna 
om med mindre lutning, mer ljusinsläpp och cykelgarage. 
Entréerna kan byggas i etapper var för sig eller båda 
samtidigt. De två terminalerna för regionbussar behöver 
båda etableras i ett skede för att optimera busslogistiken 
längs med Hamngatan. En eller båda kan uppföras som 

väntytor under tak istället för klimatiserade vänthallar. 
Exploateringen på Godsmagasinområdet och norra 
delen av spårområden kan etableras helt oberoende av 
Karlstad C och resecentrum och hjälpa till att finansiera 
den nya gröna gångbron som binder ihop Stadsträdgården 
med innerstaden. Större delen av förslaget ryms inom 
gällande detaljplan med undantag för den föreslagna 
bebyggelsen öster om Västra Torggatan. 
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Karlstads C och resecentrum koncentreras kring den 
gamla stationsbyggnaden, i fonden av Järnvägsgatan. 
Ett nytt torg med uteserveringar och mötesplatser skapas 
och ramas in av den nya stationsbyggnaden som placeras 
över spåren, i anslutning till det gamla stationshuset. 
Byggnaden är en uppglasad vänthall med foodcourt och 
caféer, såväl som gångförbindelse mellan södra och 
norra delen av spårområdet. När tiden ska fördrivas för 
att invänta ankommande eller avgående tåg finns gott om 
ombonade sittgrupper. Härifrån rör man sig sedan smidigt 
ner till perrongerna. Från cykelgaragen i anslutning till 
mynningarna på norra och södra sidan av Vikentunneln 
finns uppgångar till den nya stationsbyggnaden vilket 
ökar aktiviteten i tunneln och kan bidra till att den upplevs 
som en tryggare och mer integrerad miljö. Av den gamla 
stationsbyggnaden utformas ett restaurangtorg/saluhall 
där lokala delikatesser och enklare mat kan serveras. Det 
nya resecentrumet blir en ikon för Karlstad men samtidigt 
en naturlig del av den befintliga stadskärnan. Som en 
komposition av boxar, staplade på varandra, bildar det 

nya resecentrumet ett strikt fast ändå lekfullt uttryck. 
Skalan anknyter till omkringliggande bebyggelse men gör 
sig ändå en tydlig plats i staden. Genom kompositionen 
ramas det gamla stationshuset in och på ett respektfullt 
sätt ansluts till de nya delarna. 

Konstruktionen utgörs av ett fackverk i limträ för att kunna 
spänna över spåren. Fackverket synliggörs och utgör 
grundmönstret till den uppglasade fasaden. Vänthallen är 
till större delen en oklimatiserad byggnad med självdrag 
där funktioner som kundcenter och food courts placerats 
i klimatiserade zoner. Detta innebär att byggnaden kan 
vara nästan helt uppglasad. I bussterminalen används 
ljus betong med ett triangulerat mönster tillsammans 
med uppglasade väggar för att samspela med den nya 
stationsbyggnaden. På taket läggs sedum vilket bidrar till 
bättre hantering av regnvatten och bra lokalklimat. 

Träden runt stationens entréer ger en trivsam karaktär 
runt nya resecentrum. Hamngatan kantas av en stram allé 
av ståtliga pelarekar. I anslutning till cykeltunneln finns 

VY FRÅN JÄRNVÄGSGATAN ÖVER VÄSTRA DELEN AV KARLSTAD C OCH RESECENTRUM

körsbärsträd på bägge sidor av stationen. Körsbärsträdens 
blomning blir ett återkommande trevligt inslag runt rese-
centrum och ger en tydlighet i kopplingen. Vegetationen 
på gångbron och parken ovan östra bussterminalen 
domineras av olika arter av lägre flerstammiga träd som 
ger variation och mångfald. Marken i planteringslådorna 
täcks av säsongsblommande växter och marktäckare.

DAGVATTENHANTERING
Hamngatan går från att enbart vara ett stråk för rörelse till 
transport, till att även fungera som ett landskapselement 
och stadsgata. Gatan producerar biotoprika gröna miljöer, 
dagvattnet blir en resurs i gatumiljön för att bevattna träd 
och bidrar till ökad biologisk mångfald. 
Dagvatten leds till gatorna. Uppsamlingen av regnvattnet 
är vitalt och här spelar trädgroparna en väsentlig roll. 
Steg för steg förs det överskottsvatten som inte infiltreras 
i växtbäddarna ut till dagvattensystemet. Genom att 
använda sig av trädgroparna som fördröjningsmagasin 
och tunnelmagasin under gatan, klarar Hamngatan stor 
klimatpåverkan med kraftiga regn.
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Hamngatan görs om till en tvåfilig stadsgata där hastig-
heten begränsas till 30 km/h. Kollektivtrafiken får prioritet 
i samtliga korsningar. Regionbussar som ankommer från 
väster via Karl IX gata får ett eget busskörfält parallellt 
med Hamngatan inne på området för bussterminalen. 
Regionbussar som angör från öst via Östra Torggatan och 
Tingvallabron trafikerar Hamngatan in mot terminalen men 
får ett eget körfält inne på terminalområdet när det ska ut 
igen. Vänstersväng från Hamngatan till Fredsgatan och 
Pihlgrensgatan förhindras för att minska antalet korsningar 
och konfliktpunkter på Hamngatan. Vänstersväng kan, vid 
behov, även förbjudas från Hamngatan till Östra torggatan. 
Biltrafiken minimeras på gatan genom att alla målpunkter 
för personbilstrafik har koncentrerats till södra sidan av 
stationsområdet. Gågatan längs med Drottninggatan kan 
förlängas fram till Fredsgatan om det bedöms att samtliga 
stadsbussar kan flyttas till Järnvägsgatan. Inlast till gamla 
stationen kan ske från bussterminalens område under 
lågtrafikerade tider. Inlast till nya stationshallen sker från 
södra sidan.

GÅENDE
Nya Karlstad C och resecentrum är utformat med 
resenären i centrum vilket innebär att bebyggelse och 
stråk är anpassade till en mänsklig skala och skapar 
trygga och bekväma passager mellan resecentrums olika 
målpunkter. Gångzonerna längs med Hamngatan breddas 
till fem meter på norra sidan in mot centrum som med 
sin sydfasad har potential att utvecklas till en levande 
stadsgata med aktiva bottenvåningar och uteserveringar. 
Södra sidan av Hamngatan får också en enhetlig gångzon 
längs med hela gatans sträckning. Trafiken på Hamngatan 
begränsas och de fyra körbanorna ersätts av två körfält 
omslutna av en allé. Att korsa Hamngatan underlättas 
av breda mittrefuger och minskad hastighet för fordon. 
Vikentunneln kommer fortsätta fungera som gång- och 
cykeltunneln, med en ny trappa upp till mittperrongen, 
men gående angör perrongerna primärt genom den nya 
upphöjda stationsbyggnaden via rulltrappor och hissar.  
I förlängningen av Västra Torgatan föreslås en ny gångbro 
för att förlänga promenadstråket mellan Sandgrundsudden 
och Stadsträdgården och minska barriäreffekten av 
järnvägen. Från bron är det även möjligt att angöra 
perrongerna även om huvudangöring primärt sker från 
den nya stationsbyggnaden. Den nya kopplingen blir en 
grön förlängning av Stadsträdgården in mot centrum. Bron 
och taket på östra bussterminalen blir till en grön park 
som upplevs från perrongerna och hamngatan och länkas 

samman med andra våningen på stationshuset. Den lan-
dar i en plats i bästa söderläge längs med trädgårdsgatan. 
Här finns plats för lek, uppehälle och goda förutsättningar 
för café- och restaurangverksamheter. Platsen förlängs 
över gatan och in i stadsträdgården. detta bildar en tydlig 
entré in till stadsträdgården.  Trädgårdsgatan aktiveras 
med den nya exploateringen och blir en stadsgata. Här får 
fasaderna ett bra sydläge som möter stadsträdgården. 

CYKLISTER
De huvudsakliga cykelstråken, som föreslås i stadsdels-
visionen, längs med Hamngatan, Järnvägsgatan och 
Östra Torggatan norr om spårområdet och längs med 
Vikengatan/Trädgårdsgatan, söder om spårområdet 
utvecklas och binds samman via Klaraborgsgatan, 
Vikentunneln och Löfbergsviadukten. Hamngatan får en 
dubbelriktad cykelbana på norra sidan. Genom att undvika 
cykeltrafik på Hamngatans södra sida undviks poten-
tiella konflikter mellan cyklister och bussar som angör 
bussterminalerna. Av samma anledning får Järnvägsgatan 
en dubbelriktad cykelbana på östra sidan för att minska 
konfliktpunkter med svängande bussar. Framför stations-
huset förlängs och breddas rampen till Vikentunneln och 
får en lutning under 8%. I anslutning till rampen föreslås 
ett större cykelgarage, ca 1240 platser, under busstermi-
nalen där även cykeluthyrning och cykelverkstad ryms. 
Cykelgaraget får en uppglasad entré mot Vikentunneln 
samt en trappa upp till vänthallens huvudentré. Även på 
södra skapas en ny entrésituation till Vikentunneln och 
den nya stationshallen där ett cykelgarage med ca 340 
platser ryms med uppglasade fasader i anslutning till 
tunnelmynningen. Rampen förlängs och får en lutning 
på under 7%. Innanför rampen finns plats för ca 130 
cykelplatser på marknivå. Cykelparkering finns även längs 
med Hamngatan väster om Stinshuset, ca 140 platser 
och längs med Trädgårdsgatan ca 110 p-platser. Framför 
stationshuset finns plats för ca 20 platser. Totalt rymmer 
förslaget ca 1840 platser varav 1580 är väderskyddade i 
cykelgarage.

REGIONBUSSAR, FJÄRRBUSSAR & TURISTBUSSAR
De nya bussterminalerna får 7 respektive 8 hållplatslägen 
med gater, totalt 15 platser. Detta bedöms täcka dagens 
behov för den regionala busstrafiken. Även ersättnings-
bussar kan gå från bussterminalerna i mån av plats, 
annars angör de samma platser som fjärrbussarna som är 
placerade väster om Stinshuset. Om ytterligare hållplatser 
för regionbussarna behövs till följd av resandeökning kan 

ytan för fjärrbussar användas, fjärrbussarna får i sin tur 
flyttas till ytan för reglerplatser längre västerut. På sikt 
kan skyddsrummet väst om stinshuset rivas och ersättas 
på annan plats för att skapa ytterligare expansionsmöjlig-
heter. Hållplatserna närmast stationshuset på respektive 
terminal kan fungera som avstigningsplatser där bussen 
kan släppa av resenärer och köra vidare utan att behöva 
backa fordonet, på övriga platser backar bussen ut för att 
lämna platsen med hjälp av en backkamera. Den östra 
terminalen har ett djup som tillåter bussar att backa ut 
från sin gate utan att hamna i körfältet vilket innebär att 
inkommande bussar inte riskerar att få stanna onödigt 
länge på Hamngatan p.g.a. backande buss. På den 
västra terminalen är djupet något mindre vilket innebär att 
bussar i körfältet får vänta på backande buss men bedöms 
acceptabelt då ankommande bussarna redan är inne på 
området och inte riskerar någon köbildning på Hamngatan. 
Båda terminalerna rymmer 3-4 reglerplatser. Charter- och 
turistbussar får ett nya hållplatsläge på Fredsgatan med 
närhet både till stadskärnan och resecentrum.

STADSBUSSAR
Stadsbussarna får ett nytt hållplatsläge på Järnvägsgatan 
mellan Hamngatan och Drottninggatan. Större delen av 
bussarna som tidigare gick längs med Drottninggatan 
och fortsatte västerut trafikerar nu istället Hamngatan för 
att komma närmre Karlstad C och resecentrum. Ett nytt 
hållplatsläge på Hamngatan kan placeras i höjd med kvar-
teret Älgen vid behov. En del av bussarna kan behållas på 
Drottninggatan, mellan Järnvägsgatan och Klarabogsgatan 
om de inte har behov av att passera resecentrum. 

TAXI OCH BILTRAFIK
Taxiangöring finns både från Hamngatan på norra 
sidan och från Trädgårdsgatan på södra sidan av 
stationsområdet i anslutning till vänthallens entréer. 
Drop-off för personbilar finns endast på södra sidan för att 
minska biltrafiken på Hamngatan till förmån för gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Angöring för personbilar och 
korttidsparkering finns på södra sidan av stationsområdet, 
både för bilar som kommer västerifrån, via Vikengatan, 
och österifrån, via Löfbergsrondellen och Trädgårdsgatan. 
Även långtisdsparkering ligger på södra sidan med infart 
från Trädgådsgatan.

DIAGRAM ÖVER GÅNG- OCH CYKELFLÖDEN I KARLSTAD C OCH RESECENTRUM 

STADSUTVECKLINGSOMRÅDET 1:1000 (A1) 
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GODSMAGASINOMRÅDET & NORR OM SPÅREN

KONTOR    22 000 m² 
HANDEL / SERVICE     3 700 m²
PARKERING    11 100 m² 
HOTELL     3 500 m²
DAGLIGVARUHANDEL    3 300 m²
BOSTÄDER     9 200 m²
RESTAURANG / CAFÉ       500 m²

TOTALT    53 300 m² 

5

KARLSTAD C OCH RESECENTRUM

BUSSTERMINALER   2 000 m²
KARLSTAD C   1 900 m²
FD STATIONSHUSET     600 m²

TOTALT   4 500 m²

Kontor: 7 000 m²
Handel/service: 2 200 m²

Parkering: 3 800 m²
Totalt: 13 000 m²

Kontor 9 000 m²
Handel/service 1 500 m²

Hotell 3 500 m²
Parkering 4300 m²
Totalt 18 300 m²

Kontor 6 000 m²
Dagligvaruhandel 3 300 m²

Bostäder 9 200 m²
Parkering 3 000 m² 
Totalt 21 500 m²

Restaurang/café 
500 m²

Bussterminal Väst 
1 100 m²

Bussterminal öst 
900 m²

Vänthall 
1 900 m²

Stationshuset 
600 m²

KARLSTAD RESECENTRUM - 2017.02.23 TILL VIKEN
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