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Tävlingsprogram
Projekttävling Karlstad
för stationsområdet
i Karlstad
växer och
står

inför den största stadsomvandlingen
i modern tid. Ett resecnetrum blir navet
för allt resande och Karlstad centrum öppnas
upp mot Viken och Inre Hamn. Torget blir mer
levande, Älvpromenaden utvecklas ytterligare
och vi får ett snabbusstråk genom staden. Det
blir enklare att cykla och gå i Karlstads
centrum. Flera nya bostadsområden och
stadsdelar växer fram, 10 000 nya
bostäder byggs och tätorterna
utvecklas.
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Inbjudan och syfte
Karlstads kommun bjuder in utvalda tävlingsteam att delta i arkitekttävling för stationsområdet i Karlstad. Tävlingen syftar till
att få fram innovativa förslag till utformningen av stationsområdet i Karlstad inklusive Karlstad C med resecentrum som kan
ligga till grund för fortsatt planering av hela området.
Karlstads kommun driver tillsammans med Trafikverket, Jernhusen och Region Värmland projektet Tåg-i-tid. Projektet har
varit igång sedan 2011 och från 2014 finns projektets förslag till olika satsningar med i Trafikverkets nationella plan som
sträcker sig till år 2025. Syftet med projektet är dels att öka kapaciteten på Värmlandsbanan för att korta restiderna med tåg,
dels att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C för att öka förutsättningarna för kollektivt resande. Byggstart för
delprojektet Karlstad C med resecentrum är planerat till år 2020. Följande målsättningar för Karlstads stationsområde finns:
 Karlstads stationsområde ska utvecklas till en tät och levande stadsmiljö som ska vara mänsklig, trygg och välkomnande
 Karlstad C med resecentrum ska utvecklas till en attraktiv och funktionell knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt
resande.
 Karlstads stationsområde ska utveckla med en blandad stadsbebyggelse med olika funktioner som binder
samman nuvarande centrum med området söder om järnvägen.
 Barriären Hamngatan och järnvägsområdet ska minska och framkomligheten för gående, cykel och
kollektivtrafiken längs Hamngatan ska förbättras.
 Karlstad C med resecentrum ska vara en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil, cykel och
gång där hög tillgänglighet till plattformar är en väsentlig del.
 Det ska finnas minst en säker och bekväm passage för både gående och cyklister mellan stadscentrum, resecentrum
och stadsdelarna söder om järnvägen.
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Karlstad växer
”Karlstad växer som aldrig förr” är ett samlingsnamn, förankrat inom
Karlstads kommun, för det som händer och planeras i staden och
kommunen. Fler bostäder och fler företag kräver ny infrastruktur
som kan se till att staden blir attraktiv och vardagen så enkel som
möjligt för karlstadsbor och besökare. Vi växer för karlstadsbornas
behov. För de som redan bor och/eller verkar här, men förstås även
för de nya karlstadsbor vi vill ska upptäcka Karlstad som en attraktiv
plats. Vi växer även för Värmlands skull som ett regionalt centrum
men även nationellt med vårt läge som en strategisk mötes- och
tillväxtplats mellan två huvudstäder, Stockholm och Oslo. För att
möta upp detta planerar vi för en av de största stadsomvandlingarna
av Tingvallastaden i Karlstads moderna historia. Ombyggnationen av
Karlstads stationsområde är en av de viktigaste beståndsdelarna i
denna stadsutveckling. Tingvallastaden är stadens centrum med
cityhandel, restauranger, nöjen, offentliga rum med mera. Vi vill skapa
ett stationsområde som blir en levande del av en utökad stadskärna
men som också skapar nya sammanhang med stadsträdgården och den
stadsutveckling som just nu sker i attraktiva vattenlägen sydost om
nuvarande stationsområde.

Kommunens vision
Karlstads kommuns vision, livskvalité Karlstad 100 000, talar om vart
vi ska färdas tillsammans och ger en bild av vår framtid. Den
beskriver varför det är så viktigt för oss att ska skapa en lockande
livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas. Karlstads kommun
strävar efter att bli en stad med 100 000 invånare och en stad där det
finns hög livskvalité. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är
ekonomiskt, socialt, estetiskt och ekologiskt hållbart. Nedan beskrivs
fyra målområden som visar hur vi ska uppnå detta och vad de innebär
för stationsområdet. Det är målsättningar som kommunen ska uppnå
över tid.

En attraktiv stad som växer
Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och
utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill
bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan
människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda
kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor.
För Tingvallastaden innebär det att handeln är en viktig drivkraft och
målpunkt som är högt prioriterad att stärka och utveckla. Exploateringen
av Karlstad C med resecentrum är en viktig del tillsammans med att
minska barriäreffekten som området utgör och koppla samman
stadsdelen Viken och dess stadsträdgård med Tingvallastaden.
Tillgänglighet till centrum är avgörande för handelns utveckling. Det
ska vara lätt att ta sig till och från handelsstråken med alla trafikslag.
Genomfartstrafiken med bil minimeras för att ge mer utrymme åt
gående och cyklister.
Hållbart resande värnas för att minska trängseln och få en mer attraktiv
stadsmiljö. Karlstad C med resecentrum ska utgöra ett nav i staden där
många människor passerar med minsta möjliga friktion och spännande
platser för möten finns.
Karlstads stadskärna innehåller mycket höga kulturvärden som ska
värnas och förstärkas. Kulturhistoriska byggnader och miljöer kan bidra
till att ge staden en stark identitet, något som särskiljer Karlstad från
andra städer
Kulturvärdena skapar tilltalande livsmiljöer vilket i sin tur bidrar till
livskvalitet. Karlstads stationsområde ska ha en hög arkitektonisk nivå på
både bebyggelse och de offentliga rummen. Stationsområdets utformning
har en mycket stor påverkan på hela stadens identitet, varumärke och
attraktivitet varför nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom
5

Tävlingsprogram
Projekttävling för stationsområdet i Karlstad

Tingvallastaden ska ske med högsta kvalitet och genomtänkt
arkitektoniskt uttryck. Karlstad ska utvecklas som universitets- och
studentstad.
Tingvallastadens koppling till Universitetet bör förstärkas, vilket även
bör avspeglas på Karlstads stationsområde.

En stad för alla
Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig
trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för
människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad
mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som
berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet
samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs.
För Karlstad C med resecentrum innebär det att vara en välkomnande,
trygg och attraktiv mötesplats för människor i livets alla skeden. Det
ska vara lätt och enkelt att röra sig på området oavsett ålder, behov och
ändamål. Det ska vara tydligt och enkelt att resa till och från Karlstad
samt byta mellan olika trafikslag. Att passera genom stationsområdet
via Vikentunneln eller passage i förlängningen av Västra Torggatan ska
upplevas tryggt oavsett tid på dygnet.

Den goda gröna staden
Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med
ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som
märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är
innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder
också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern.
För stationsområdet innebär det att man ska ha tillgång till vattennära
upplevelser, grönska och fritidsaktiviteter. Ett ekologiskt tänkande ska
genomsyra stadsutvecklingen och bidra till en bättre livsmiljö. Nya
stadsutvecklingsprojekt ska tillföra grönska på mark, väggar och tak. Detta
ska även avspeglas på stationsområdet där gående och cyklister tydligt är
prioriterade tillsammans med kollektivtrafiken. Området ska uppmuntra till
att gå, cykla, åka buss och tåg.

En kommun i gott skick
En välskött kommun, med bra service och stabil ekonomi,
lockar både människor och företag. Det är en av de viktigaste
insatserna vi kan göra för att skapa bra förutsättningar för såväl näringsliv som privatpersoner. Karlstad ska vara en pålitlig
kommun.
För stationsområdet innebär det välskötta gator och stadsrum som
signalerar omsorg och trygghet.
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Vision för stationsområdet
I detta avsnitt beskrivs visionen som är framtagen för
stationsområdet, vilka de tävlande ska förhålla sig till i
tävlingsuppgiften. Dessa har tagits fram med ”Framtidens stad” som
grund, vilket är ett arbete som är politiskt förankrat och beskrivs
längre fram i tävlingsprogrammet.
Välkomnande
Vi vill att alla ska mötas av ett varmt välkomnande när de
kommer till Karlstads C med resecentrum oavsett mål & syfte.

Öppet
Resecentrum ska vara tillgängligt och vi vill skapa upplevelsen
av en luftig och öppen miljö.

Modernt
Vi ser framför oss en modern anläggning som samspelar med
det gamla, ett resecentrum som andas att Karlstad är en stad
med ambitioner och framtidstro.

Tryggt
Utformningen av stationsområdet ska spegla en trafiksäker &
trygg miljö där människor kan vistas och passera lugnt oavsett
tider på dygnet.

Nytänkande
Vi vill skapa en mötesplats för resenärer, medborgare, besökare,
arbetande, studenter med flera vilket kräver nytänkande kring
innehåll.

Oväntat
Vi vill att miljön vid stationsområdet ska locka människor att
stanna till, vuxna som unga, och att dessa ”faciliteter” kan
skapas och utvecklas över tid.

Tydlig identitet
Vi vill att den som vistas på stationsområdet ska känna att den
är i Karlstad och Värmland, vilket exempelvis kan visas genom
konst, installationer, funktioner, gestaltning eller annat.

Enkelt
Det ska vara enkelt att resa och vi vill att stationsområdet
utformas så att alla oavsett behov enkelt hittar och tar sig fram
dit de ska.
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Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till utformning av
stadsutvecklingsområdet där Karlstad C med resecentrum förkortat
stationsområdet är en viktig del. Stationsområdet ska utgöra en tydlig
del av den växande innerstaden och uppfattas som en välkomnande
central plats av stadskärnan.

-

Ge förslag på utformning av tillgängliga och trygga
entrémöjligheter till Stationsområdet, samt hur
stadsutvecklingsområdets underliggande ytor ska användas och
utformas. Förslagen bör redovisa utformning av smidiga
anslutningar till stadsutvecklingsområdet från övriga delar av staden,
med speciellt fokus på anknytningar till Hamngatan, Järnvägsgatan,
Östra Torggatan och Fredsgatan (stadsgator), Löfbergsviadukten
(passage för gående och cyklister), Vikentunneln (aktuell
huvudangöring till plattformarna), förlängning av Västra Torggatan
för passage med anknytning till plattformarna. Förslag till utformning
av Hamngatan är viktig utöver anknytningen till området.

-

Redovisa logistik, stråk och flöden vad gäller gående, cyklister,
kollektivtrafik och biltrafik, till/från stationsbyggnaden och inom
stationsområdet. Förslagen ska även redovisa parkeringslösningar för
såväl cykel som bil (korttid och långtid). Stationsområdet ska – med
resenären i centrum – utgöra en bytespunkt som binder samman alla
kommunikationer, i synnerhet lokal och regional busstrafik i nära
samband med tågtrafiken, vilket kräver en innovativ och effektiv
lösning.

I tävlingsuppgiften ingår också att ge förslag till övergripande struktur
för nödvändiga relationer mellan stadsutvecklingsområdet och staden,
samt förslag på entrémiljöer och anslutningar till såväl stationsområdet
som övriga anslutningar till stadsutvecklingsområdet.
Flöden och stråk till/från stationsområdet och inom
stadsutvecklingsområdet ska redovisas för de olika trafikslag som
berörs. Området ska upplevas som en del av den övriga stadskärnan
utan barriäreffekter och samtidigt vara en attraktiv och effektiv
knutpunkt för kollektivt resande med resenären i centrum.
Utformning av spår och plattformar leds av Trafikverket och ingår inte
i tävlingsuppgiften.

De tävlande lagen ska:
-

-

Ge förslag på utformning av stadsutvecklingsområdet, så att
stationsområdet kommer att utgöra en tydlig del av den växande
innerstaden och uppfattas som en välkomnande central plats av
stadskärnan. Platsen ska ha förutsättningar att utvecklas till en
lokal, regional och nationell mötesplats med en tydlig identitet.
Ge förslag på utformning och gestaltning av stationsområdet
med funktioner i ett resecentrum såsom vänthall, kundcenter,
förvaring, café och service såsom cykelservice, kontorsplatser,
lekytor, etc. ska vara väl integrerat i området och delvis inrymmas
inom befintligt stationshus (byggnadsminne), eventuellt med
kompletterande byggnader. Stationsområdet bör ges en robust
grundstruktur, som kan vara påbyggnadsbar i etapper.

Utöver detta ska tävlingsförslagen schematiskt redovisa:
- hur Stadsträdgården och dess anslutande äldre kulturhistoriska
bebyggelse kan bli en levande del av staden
- hur den södra delen av spårområdet – Godsmagasinsområdet – kan
ansluta till stationsområdet övriga delar av staden vid en framtida
utbyggnad.
- hur ytterligare exploatering, norr om spårområdet, kan anknyta
till stationsområdet och övriga delar av staden vid en
framtida utbyggnad.
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Tävlingsområdet
Bilden nedan beskriver ett större område (streckade området ) och
benämns stadsutvecklingsområdet. Knutpunkten för kollektivt resande
benämns stationsområdet vilket innefattar Karlstad C med resecentrum.
Karlstad C beskriver nuvarande funktioner för tågtrafiken kopplat till
nuvarande stationshus. Resecentrum beskriver de nya funktionerna för
stationsområdet vilka är att samla den lokala och regionala busstrafiken i
närheten av Karlstad C så att platsen utvecklas till en knutpunkt för
kollektivt resande. Det är inom det streckade området nedan som
tävlingsuppgiften ska lösas.
Stationsområdet är inte specifikt utpekat inom området och de tävlande
lagen kan fritt lokalisera stationsområdet med Karlstad C och resecentrum
med utgångspunkt i tävlingsuppgiften.
Trafikverkets utformning av spår och plattformar är en viktig
förutsättning för de tävlande att ta hänsyn till.

En annan viktig del är förslagets relation till den omgivande staden.
Avsikten är att arbeta med ett helhetsperspektiv på
stadsutvecklingsområdet och dess kopplingar till övriga delar (bebyggelse,
gaturum, torg, stråk etc.) av staden, för att få till stånd en attraktiv
stadsmiljö. Upplevelsen av stationsområdet och dess kopplingar till
centrala delar av staden kommer att få stor betydelse för upplevelsen av
mötet med den framtida stationen och den växande innerstaden. Befintlig
Vikentunnel och korsning framför stationshuset är utmärkta i bilden
nedan som starka tvärkopplingar. Passage i förlängningen av Västra
Torggatan är också markerade i bilden nedan som en stark tvärkoppling,
dock ej befintlig.
Stråk och samband som ligger i och kring stadsutvecklingsområdet
redovisas schematiskt (genom tex schemaskisser och diagram) för att
beskriva relationen mellan stationsområdet (Karlstad C med resecentrum)
och anslutningar till och från området.
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Förutsättningar att beakta i arbetet med
tävlingsuppgiften
Karlstad C med resecentrum
Alla funktioner som är önskvärda inom Karlstad C med resecentrum kan
rymmas inom befintligt stationshus eller med en eller flera
komplementbyggnader. Målet är att alla ska känna sig välkomna och att
det ska vara lättillgängligt för alla. En viktig del i utformningen av
Karlstad C med resecentrum är att resenären är i fokus.

Det är också önskvärt att bussen integreras i en stadsmiljö som inte
utgör en barriär för övriga stadsdelar. Busslösningen ska vara effektiv för
att ge möjlighet till stadsliv och exploatering.

Stationsbyggnaden tillsammans med stinshuset (västra delen av
stationsområdet) är av stort kulturhistoriskt värde som staden vill bevara.
Stationshuset är ett byggnadsminne med rivningsförbud med anpassad
användning enligt 1780K-01-P20003/06 . Stationshusets viktiga
karaktärsdrag är byggnadsvolymen, långsträcktheten, sockel och
vapensköld av natursten, fasad av rött tegel och ljus puts,
fönstersättning och välvd ovandel, huvudentréns omfattning, trappan
upp och tornbyggnaden samt takutformning och takmaterial.
Det finns behov av en vänthall där alla kan samlas i väntan på buss, tåg,
taxi med mera. Det finns planer om att skapa ett kundcenter för samtliga
kollektivtrafikslag som kan integreras med turistverksamhet och annat,
det finns i nuläget ingen kalkyl på efterfrågad yta. Andra exempel på
önskvärda servicefunktioner är plats till förvaring (ex skåp att låsa in
bagage), möjlighet till cykelservice och hyr-lånecyklar, caféverksamhet,
möjlighet till kontorsplatser samt lekytor för barn.
Kreativa förslag på innehåll med innovativa lösningar som väcker
uppmärksamhet är något som efterfrågas.
Stationsområdet ska utgöra en viktig knutpunkt för kollektivt resande där
buss är en stor del. Målet är att det ska vara enkelt att resa kollektivt och
byta mellan de olika trafikslagen.

Resenärer
Vid järnvägsstationen är det idag ca 950 påstigande resenärer per dag,
vid nuvarande busstation är det i genomsnitt 1870 påstigande resenärer
per vardag för regionbussar samt 1400 påstigande resenärer för den
lokala busstrafiken. För järnvägsstationen beräknas antalet påstigande
resenärer öka till 1900 per dag. Regionala busstrafiken har beräknat att
antalet påstigande resenärer kommer uppgå till ungefär 3000 per dag.
För den lokala busstrafiken beräknas antalet påstigande resenärer uppgå
till 5600 per dag vid resecentrum. Det finns inga siffror för avstigande
resenärer.
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Lokal gång-, cykel-, kollektiv och biltrafik
En viktig del i utformningen av stationsområdet är att skapa en attraktiv
och hållbar stad med ett effektivt och hållbart transportsystem. Följande
prioriteringsordning av trafikantgrupper är relevant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotgängare
Cyklister
Kollektivtrafik
Räddningstjänsten
Lastning/lossning/angöring
Övrig biltrafik

Gångtrafik
Stationsområdet ska utformas så att människor kan passera med minsta
möjliga friktion och att det finns spännande platser för möten. Gående
ska få mer utrymme och miljöerna vid stationsområdet ska uppfattas
som attraktiva och trygga. Ett promenadstråk förstärks med nya
kopplingar där målpunkterna är Sandgrundsudden och Stadsträdgården,
vilka är utpekade som viktiga parkområden för staden. Promenadstråket
kommer gå genom stationsområdet med en ny passage under eller över
järnvägen. Delen av promenadstråket som går genom stationsområdet
blir en viktig del för att minska barriären som Hamngatan och
järnvägen utgör idag, och för att binda samman stadsdelarna norr och
söder om järnvägen.

Urklipp från samrådshandling ”promenadstråk” juni 2016 - Stadsdelsvision Tingvallastaden

Cykeltrafik
I de cykelstråk som markeras på kartan nedan ”cykelstråk” är ambitionen att
skapa tydliga huvudstråk för cykel. Vikentunneln är streckad på kartan vilket
innebär att det kan vara en möjlig plats för cykel att ta sig igenom.

Urklipp från samrådshandling ”cykelstråk” juni 2016 - Stadsdelsvision Tingvallastaden
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Det finns idag 254 cykelparkeringar vid tågstationen och 120 vid
busstationen. Båda parkeringsställena anses idag vara fullbelagda och i
framtiden är förhoppningen att fler kommer cykla. Idag görs 24 % av
alla resor inom tätorten med cykel, en ökning med 6 % jämfört med
RVU 2004. Målet i kommunens Miljö- och Klimatstrategi är att cykelns
andel av kommuninvånarnas resor ska vara 29 % redan år 2020. Det bör
finnas cykelparkeringsplatser för 30 % av antalet påstigande
kollektivtrafikresenärer vid resecentrum. Enligt gjorda beräkningar bör
det finnas 1600-2000 cykelparkeringar prioriterat i närområdet av
stationshuset och utspridda vid alla entréer. Cykelparkeringarna ska
utgöra minsta cc-mått på 0,8m och vara arkitektoniskt integrerat i
området. Det är en fördel om minst 50 % av cykelparkeringarna är
väderskyddade.
Under våren 2016 genomfördes cykelmätningar för
Klaraborgsviadukten (väster om stationsområdet), Vikentunneln (väster
om stationshuset) och Löfbergsviadukten (öster om stationsområdet).
Samtliga stråk är utmärkta som huvudstråk för cykel i stadsdelsvisionen.
Per vardagsdygn var genomsnittsvärdet för passerande cyklar i båda
riktningar på 778 för Klaraborgsviadukten, 843 för Vikentunneln samt
1781 för Löfbergsviadukten.

Dagens trafikflöde från busstationen omfattar mer än 800 bussar per
dag under vardagar vid en maxtimme, med avgående och
ankommande, mer än 60 bussar per timme vid högtrafik.
Ett resecentrum förväntas lösa samtliga funktioner för busstrafikens
resenärer samt klara av en planerad resandeökning för busstrafiken
med 3 % per år. Baserat på dagens principer för trafiklösning
bedöms det finnas behov av 3-4 hållplatslägen för avstigning och
ytterligare 10-12 hållplatslägen för påstigning.
Fokus på ett nytt resecentrum ska vara på en lösning som är tydlig,
enkel och tillgänglig för resenärer samt effektiv ur ett
stadsmiljöperspektiv.

-

Kollektivtrafik
- Regional busstrafik
Huvuddelen av regiontrafikens stomlinjer planeras ankomma via Karl
IX gata och Hamngatan. Resterande linjer ankommer resecentrum från
Östra Torggatan via Tingvallabron. Inga regionbussar bedöms ankomma
från Järnvägsgatan, Löfbergsviadukten eller Hagaleden.
Nuvarande busstation i Karlstad har 9 gater under tak samt två
hållplatslägen i nära anslutning till gaterna för påstigande resenärer. Det
finns också ett antal hållplatslägen för avstigning i nära anslutning till
busstationen samt i de centrala delarna av Karlstad.

-

En viktig funktion som idag tillhandahålls på nuvarande busstation är
reglerplatser för 8-10 fordon. En lösning där inkommande bussar eller en
del av dem som ska utgå inom 20 minuter kan vänta inom området
innan avgång vore positivt. I dagsläget bedöms dock detta behov inte
kunna tillgodoses inom stationsområdet.
Lokal busstrafik
Stadsbusstrafiken i Karlstad har till skillnad mot den regionala
busstrafiken inte resecentrum som sin start eller slutpunkt. Det är viktigt
med korta hållplatsstopp för att underlätta för flödet samt för att hålla nere
restiderna. Efter Stationsområdet (resecentrum) fortsätter lokalbussarna i
både östlig och västlig riktning. Det finns behov av 3 hållplatslägen i
vardera riktning. Det är en fördel om hållplatserna för lokalbussarna ryms
inom stationsområdet eftersom närheten till resecentrum är viktig.
Ersättningsbussar
Angöringsplatser för ersättningsbussar bör finnas i närheten av
spårområdet och entréerna till plattformarna. För ersättningsbussar
bedöms 3 hållplatslägen vara skäligt, dessa platser kan delas med
fjärrbussar i linjetrafik.
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- Fjärrbussar i linjetrafik
För kommersiell kollektivtrafik i form av fjärr- och färjebussar
bedöms 3 hållplatslägen vara relevant, dessa kan vara samma som för
ersättningsbussar. Hållplatslägena för fjärrbussar bör utformas så att
de kan medge lastning av bagage från båda sidor av bussarna.
- Charter- och turistbussar
Denna trafik angör i första hand hotell eller evenemangsplatser
både inom och utanför centrum. Idag finns plats för uppställning
längs Hamngatans norra sida mellan Västra - och Östra Torggatan.
Dessa uppställningsplatser behöver inte inrymmas inom
stationsområdet men det är positivt om detta ingår i utformningen
av området.

Biltrafik
Det ska finnas möjlighet för bil, framförallt taxi och servicetrafik,
att angöra för på- och avsläpp nära entrén till plattformarna för
spårområdet och även bussangöring.
Inom avgränsat tävlingsområde finns behov av korttidsparkering
för bil, ca 30-50 platser är ansett som rimligt. Det är även positivt
om det finns en lösning för långtidsparkering integrerat i utan att
ta anspråk på andra önskade funktioner.
Framkomligheten och angöring för godstransporter bör beaktas.

Hamngatan/Järnvägsgatan/Östra Torggatan/Fredsgatan
Hamngatan bör omgestaltas så att framkomligheten för gående och
cyklister blir bättre och att den upplevs mer som en stadsgata. Gatan
bedöms behöva kompletteras med separata busskörfält, åtminstone
österut i riktning in mot bussterminalen. Genomfartstrafik för bil
minimeras på Hamngatan. Järnvägsgatan söder om Drottninggatan
kan stängas helt för biltrafik.

Detta är ett möjligt hållplatsläge för stadsbusstrafiken. Biltrafiken på
Östra Torggatan söder om Drottninggatan kan tas bort för att ge
utrymme för bussgata, och gång- och cykeltrafik.
En mikrosimulering (se bifogad handling) är gjord för området med
syftet att undersöka konsekvenser för de olika trafikslagen om
kollektivtrafiken och gatan utformas utifrån de önskade prioriteringar
som finns i stadsdelsvisionen. Stadsdelsvisionens sektion på Hamngatan
med föreslaget linjenät för buss har varit grundförutsättningar i
simuleringen. Vid ändrad sektion eller prioritering kan resultatet
förändras. Det är önskvärt att sektioner och prioriteringar tas fram med
minsta möjliga fördröjning för kollektivtrafiken som fungerar på ett bra
sätt med gående och cyklister.
Träd, växter, dammar, lokal fördröjning av dagvatten bidrar till
ekosystemtjänster som rening av vatten, luft, klimatreglering och
bullerdämpning. Med tanke på översvämningsrisker och luftkvalité på
Hamngatan är det positivt om ett lokalt och grönt omhändertagande av
dagvatten kan göras. En grön utformning skulle också tillföra något till
gestaltningen av gaturummet och för att minska problem med
luftkvalitén. Gröna strukturer som träd, växter, buskar och
genomsläppliga ytor är effektiva klimatreglerare som både kan sänka
temperaturen, behålla fuktigheten, minska luftföroreningar och dämpa
buller.
Blå strukturer som dammar och vattenytor kan infiltrera och fördröja
dagvatten genom lokal dagvattenhantering. Detta kan också sänka
temperaturen och behålla fuktigheten i marken. Detta tillsammans ökar
förutsättningarna för att upprätthålla ekosystemtjänster på
stationsområdet och på så sätt förbättra livsmiljön och hantera ökade
förändringar i klimatet”
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Vikentunneln
Vikentunneln ligger strax väster om stationen och upplevs idag som en
utav stadens otryggaste platser. Den är idag utformad för både gångoch cykeltrafik. Tunneln har idag inga anslutningar direkt till
plattformar eller spårområde. Tunneln utgör en värdefull och gen
transportväg för gående och cyklande i nord/sydlig riktning. Tunneln är
inte helt optimala för cyklande med skymd sikt och relativt branta
ramper. Ramperna i anslutning till tunneln är för branta för dagens krav.
Placeringen av tunneln är attraktiv i sig och kommer vara gent för
tågresenärer utifrån kommande mittplattformar. Vikentunneln är hittills
utsedd till huvudangöringen till mittplattformarna där det största flödet
av resenärer beräknas vara. En viktig del är att tunneln utformas på ett
sätt och med en gestaltning som gör den till en trygg och attraktiv plats.
Vikentunnelns utformning ska ske med resenären i fokus, men ska också
vara en plats för gående att kunna passera. Det är positivt om lösningen
innefattar möjligheter för cyklister att ta sig genom.

Passage Västra Torggatans förlängning
I Västra Torggatans förlängning finns behov av en ny passage med
koppling och angöring till resecentrum och plattformarna för
spårområdet. Passagen är en viktig del i det promenadstråk som finns
framtaget mellan Sandsgrundsudden och Stadsträdgården för att minska
barriären som Hamngatan och järnvägsområdet utgör. Passagen får
gärna utformas på ett sätt så att den inte enbart utgörs av en passage,
utan att den även i sig med angränsande faciliteter attraherar till
vistelse. Karaktär av offentligt rum för rörelse men även vistelse i
olika former.

Förutsättningar att beakta utöver den huvudsakliga
tävlingsuppgiften
Godsmagasinområdet/Stadsträdgården
På den södra delen av spårområdet kan godsterminalen ersättas med ny
bebyggelse. Bebyggelsen ligger centralt och med god tillgänglighet. Läget
bör användas effektivt med ny bebyggelse som kan vara avsevärt högre
än i gällande detaljplan. Stadsbilden i området domineras av
”Löfbergsskrapan”, vilket ny bebyggelse ska förhålla sig till. Det är
positivt om flera olika funktioner kan rymmas i området, tex kontor,
hotell och viss service. Läget kan också ge fina boendekvalitéer med
utsiktsmöjlighet mot stadsträdgården i söder. Närmast spårområdet
behövs en skyddszon som endast kan bebyggas med parkering och andra
funktioner där människor inte vistas under längre tider. Det finns behov
av en större allmän parkeringsanläggning om ca 150 bilplatser inom
området, utöver det behov som bebyggelsen genererar, detta ska
redovisas schematiskt.
Norra delen om spårområdet
Stadsfronten är idag tydlig, Hamngatan och järnvägsområdet
upplevs som ödsliga barriärer. Ambitionen är att utveckla
stationsområdet till en levande del av stadskärnan. Gestaltningen av
stationsområdet med eller utan ytterligare exploatering norr om
spåren är en viktig utredningsfråga. Möjligheter till exploatering i
området norr om spåren är inte självklar men ska utredas
schematiskt.

Löfbergsviadukten
Löfbergsviadukten är belägen i den östra delen av stationsområdet.
Viadukten är utsedd till ett huvudstråk för cykel i stadsdelsvisionen för
Tingvallastaden. Löfbergsdukten ska också fungera för övrig
kollektivtrafik och biltrafik.
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Övriga förutsättningar (se även s 5-7)
Framtidens stad

Följande skrivs om Karlstad C med resecentrum:

”Framtidens stad” är ett projekt som tagit fram inriktningsmål, vilka är
den långsiktiga visionen för Karlstad centrum som alla byggprojekt i
centrum ska förhålla sig till. Projektet har lagt stor vikt vid
medborgardialog och vid att involvera andra aktörer exempelvis företag
och övriga kommuner i Värmland. Många har deltagit i den genomförda
dialogen och den sammanfattande bilden framstår som tydlig. I centrala
Karlstad finns stora förbättringsmöjligheter men också stora kvaliteter
som måste hanteras varsamt och utvecklas med omsorg. Efter
sammanställning av alla synpunkter och idéer som kommit in har 9
förslag till strategiska inriktningsmål tagits fram för centrum. Målen ska
ligga till grund för kommande planering i såväl program, detaljplaner
och annan ombyggnad samt samordning mellan fysiska aktiviteter och
installationer i centrum .
De 9 inriktningsmålen som tagits fram säger att Karlstad centrum ska:
- växa
- vara mänskligt
- vara en mötesplats
- vara välkomnande
- vara levande
- vara spännande
- vara oväntat
- vara en kulturell nod
- vara klimatsmart
- vara socialt hållbart

”har potential att utvecklas till en strategisk nationell och regional mötesplats. Det
kan bli en ”fysisk hotspot” med funktioner som coffice, konferens, mötesplatser etc.
Resecentrum ska välkomna till Värmland och marknadsföra länet, och sätta
resenären i fokus. Det kräver att resecentrum utformas som en levande och trygg del
av stadskärnan, och att de två närmsta kvarteren i norr öppnas upp mot stationen
samt att Hamngatan omvandlas. Fokus ska ligga på att hitta moderna, trivsamma
och smidiga lösningar för gående och cyklister, som samspelar med övriga funktioner
som busshållplatser, hämtning/lämning, taxi etc. Stationsområdet ska göra resan
bekväm redan från start samt vid avslut, omstigning eller väntetider”

Stadsdelsvision för Tingvallastaden
Den kommande ombyggnationen av stationsområdet (projektet Tåg i
tid) innebär en stor påverkan av Karlstads centrum även kallat
Tingvallastaden. Dessa förändringar och möjligheter studeras i
stadsdelsvisionen för Tingvallastaden som grundas på ”Framtidens
stad”. Stadsdelsvisionen omfattar hela Tingvallastaden samt Haga,
programmet är ute på samråd med målet att antas av
kommunfullmäktige under våren 2017.
I stadsdelsvisionen studeras effekterna av Tåg i tid, möjligheterna till
förtätning av bostäder, utveckling av handel, nya stråk och kopplingar,
en ny trafiklösning för hela området samt en översyn av
parkeringsförsörjningen. Konsekvenserna av föreslagna förändringar i
stadsdelsvisionen gynnar ett hållbart resande genom att lyfta fram
kollektivtrafik liksom gående och cyklister.

Dessa förklaras mer ingående i bifogade handlingen Framtidens stad.
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Järnvägen tillsammans med Hamngatan är i stadsdelsvisionen omnämnd
som en plats med en mycket stor barriäreffekt. De funktioner som finns
på nuvarande Karlstad C med en hårt trafikerad gata och ett stort
spårområde skapar barriäreffekten som tydligt delar upp staden.
Norr om området finns Tingvallastaden och en tydlig kvartersstruktur. I
söder finns en modernare mer öppen stadsform som inte kopplar mot
Tingvallastaden varken i gatunätets struktur eller bebyggelse mönster.
Stationshuset är ett landmärke och i sydöst skymtas Löfbergskrapan som
är ett större landmärke för Karlstad. Området framför stationsområdet
pekas ut som en befintlig knutpunkt och östra delen av stationshuset
pekas ut som potentiell knutpunkt.
I stadsdelsvisionen finns övergripande mål om att minimera
genomfartstrafiken, skapa mer utrymme för gående och cyklister,
prioritera kollektivtrafiken, stärka handeln och skapa attraktiva och trygga
offentliga miljöer. För Karlstads stationsområde finns mål om att den
utvecklas till en regional knutpunkt, att staden kopplas samman och
barriärer överbryggas, ny bebyggelse skapas med hög tillgänglighet och
området får en grön karaktär.

Detaljplan stationsområde
Gällande detaljplan vann laga kraft i januari 2003. Den anpassades i stor
utsträckning till det då föreliggande förslaget för utformning av
resecentrum. Detaljplanen är utformad med en stor grad av flexibilitet.
Det innebär att stora delar av projektet kan vara möjligt att genomföra
med stöd av gällande detaljplan. Gällande detaljplan biläggs programmet
för tävlingen. Den är dock ingen begränsning för tävlingsuppgiften.
Om förslagsställaren hittar andra lösningar som inte är planenliga är
kommunen beredd att göra nödvändiga planändringar.
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Spår och plattformar Karlstad C med
resecentrum
Trafikverket leder utformning av spårområdet med plattformar.
En ny mittplattform öppnar upp för sex tågplatser samtidigt inne
på stationen, jämfört med dagens fyra. Mittplattformen planeras
rymma maximalt 2600 personer, södra plattformen cirka 500
personer och befintlig plattform cirka 700 personer. Vikentunneln
är av Trafikverket utsedd som huvudaccess till plattformarna som
planeras förses med trappor och hiss upp till mittplattformen. På
östra sidan av stationshuset planeras det nordligaste spåret att tas
bort samtidigt som motsvarande spår (spår 21) på västra sidan av
stationshuset förlängs.

De tävlande ska ta hänsyn till säkerhetsutrymme för spår som beskrivs i
bifogad handling från Trafikverket, bifogat finns även skisser på
utformning av spår och plattformar. De tävlande ska följa de riktlinjer
och krav som anges i stationshandboken inklusive TSD-krav.

Bilderna nedan är Trafikverkets idéskisser till slutlösning av spår och
plattformar för Karlstad C, skisserna är framtagna av COWI.
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Tävlingstekniska bestämmelser
Arrangör
Karlstads kommun är arrangör för tävlingen. Tävlingen genomförs i
samarbete med Jernhusen, Region Värmland och Trafikverket och
med stöd av Sveriges arkitekter.
Tävlingens form

Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och har föregåtts av
en öppen prekvalificering där fyra tävlande lag valts ut.
Sekretess
Upphandling av tävlande lag och genomförandet av tävlingen sker i
enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), vilket
innebär att utvalda tävlande lag inte offentliggörs förrän resultatet av
tävlingen publiceras.
Deltagarrätt
Endast de tävlande lag som valts ut från föregående prekvalificering
har rätt att delta i tävlingen.
Tävlingsspråk
Tävlingsförslagen ska redovisas på svenska.
Jury
Tävlingsförslagen kommer bedömas av en jury bestående av följande
medlemmar:











Ulf Nyqvist, ordförande, kommundirektör, Karlstads kommun
Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, Karlstads kommun
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsarkitekt, Karlstads kommun
Torbjörn Frykstedt, avdelningschef, Karlstads kommun
Ann-Catrin Kärnä, översiktsplanerare, Karlstads kommun
Peter Wretman, kollektivtrafikchef, Region Värmland
Johnny Hedman, chefsarkitekt, Trafikverket
Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges
Arkitekter

Juryn äger rätt att bjuda in ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.
(t.ex. ekonomi-, trafikslags- samt tillväxtanalys) Projektledare är Sören
Jonsson, Karlstad Kommun. Juryns sekreterare är Tove Dumon
Wallsten, Sveriges arkitekter.
Tävlingsfunktionär
Tävlingsfunktionär för tävlingen är Jeanette Karlsson,
upphandlingsenheten, Karlstads kommun. Tele: 054-540 80 25.
E-post: jeanette.karlsson2@karlstad.se. Alla kontakter om tävlingen
sker genom tävlingsfunktionären. Tävlande får inte ta kontakt med
juryledamot eller annan anställd inom berörda organisationer avseende
tävlingen. Tävlingsfunktionären säkerställer att anonymiteten avseende
tävlingsförslagen inte bryts förrän juryn har meddelat sitt beslut.
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Programhandlingar
Programhandlingarna består av:
Detta tävlingsprogram daterat 2016-11-11, samt dess 16 bilagor:
1. Trafikverkets förslagsskiss plattformar, A073796-72-110 (COWI)
2. Trafikverkets förslagsskiss för järnvägsanläggningen gällande
säkerhetsavstånd, A073796-72-300 (COWI)
3. Stationshandboken, Trafikverket (2013)
4. Framtidens stad
5. Stadsdelsvision för Tingvallastaden
6. Detaljplan för stationsområdet
7. Trafikplan, Karlstads kommun
8. Grundkarta med planavgränsningar
9. Länstransportplanen
10. Parkeringsnorm
11. Ritningar på stationshuset
12. Digital 3D modell över stationsområdet
13. Utvalda platser till visualisering i ögonhöjd:
a. Från Järnvägsgatan med sikt över västra delen av
Karlstad C med resecentrum
b. Från Järnvägsgatan med sikt över östra delen av
Karlstad C med resecentrum
14. Microsimulering Hamngatan/Järnvägsgatan
15. Regionalt Trafikförsörjningsprogram (ny version antas av
regionfullmäktige i december 2016 och kompletteras föregående
handling samma månad)
16. Diskussionsunderlag resecentrum Karlstad, 121024 (Sweco)
Bilagor med material från tidigare, eller pågående, utredningar från
Karlstads kommun (bilaga 4-5) ska ses som underlagsmaterial.
Innovativa och kreativa förslag välkomnas.

Tävlingsstart, startmöte
Tävlingen startar i och med att tävlingsprogrammet skickas ut.
Tävlingsdeltagarna bjuds in till separata startmöten med arrangören,
vilka äger rum v. 47. Startmötena dokumenteras och delges alla tävlande.
Tävlingsfrågor
Eventuella frågor under tävlingens gång ställs via e-avrop, sista dag för
frågor är 15 december 2016 . Tävlingsfunktionären handhar alla frågor
och ser till att samtliga frågor och svar avidentifieras och delges samtliga
tävlande.
Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska lämnas in elektroniskt via e-avrop i form av pdffiler i dels högupplöst form, dels i webb-format. Det ska vara möjligt att
skriva ut förslaget som inlämnat i form av 6 A1-planscher, i läsbart
format i A3.Samtliga handlingar ska vara försedda med förslagets
motto i nedre högra hörnet av handlingarna. Ingen information om
förslagsställaren ska finnas med i inlämnat material för att säkerställa
sekretessen.
Två omgångar av respektive förslag lämnas in i utskriven form
monterat på kartong eller motsvarande. Omfattningen får vara högst 6
A1-planscher, dessa numreras 1-6. Handlingar utöver dessa kommer att
tas undan från bedömningen. Fysisk modell tas inte emot.
Inlämning
Tävlingsförslaget ska vara inlämnat via e-avrop senast 23 februari
2017.De två omgångarna i A1-format ska senast samma datum, den 23
februari 2017. skickas per post, tillsammans med ett slutet kuvert med
en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med namn, titel,
kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll i projekt).
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Försändelsen ska vara arrangören tillhanda senast 3 mars 2017 för att tas
upp till bedömning, omslaget märks med ”Projekttävling för
stationsområdet i Karlstad”.
Adressen är:
Karlstads kommun, Upphandlingsenheten
Västra Torggatan 26
651 84 Karlstad
Tävlingsarvode
Varje tävlande ersätts med 400 000 SEK, exklusive moms, efter
korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. Arvodet utbetalas
mot faktura så snart juryn godkänt tävlingsförslaget
Redovisning/innehåll
Tävlingsförslaget ska innehålla följande:
 En stadsbyggnadsanalys omfattande stationsområdets relation till
närområdet och kopplingar till övriga staden. Redovisas i text
och bild i skala 1:5000
 Förslag stadsutvecklingsområde i skala 1:1000
 Ett relevant utsnitt över stationsområdet i skala 1:400
 Representativa planer, fasader och sektioner som bland annat visar
ytor och stråk för alla trafikslag, andra funktioner och möblering i
gaturummet, redovisas i skala 1:200
 Illustration av stationsområde och möte med intilliggande stadsdelar
 Illustration i form av en flygbild som redovisar förslaget om
stationsområdet med omgivande stadsdelar
 Illustration av utvalda platser i bifogade handlingar som redovisas i
ögonhöjd:
o Från Järnvägsgatan med sikt över västra delen av
Karlstad C med resecentrum
o Från Järnvägsgatan med sikt över östra delen av Karlstad
C med resecentrum

 Övrig illustration av för förslaget bärande idéer
 3D modell baserad på den digitala modellen över stationsområdet
som tillhandahålls i tävlingshandlingarna, som digital bilaga
Schematisk redovisning av:
 Redovisning av logistiska flöden till och från stationsområdet och dess
entréer för samtliga trafikslag
 Redovisning av innehåll inom stadsutvecklingsområdet för handel,
service, bostäder, , kontor och övriga verksamheter
 Beskrivning av hur området kan utvecklas i etapper och över tid samt
utveckling av potentialen i närområdet
Bedömning/utställning
Juryn meddelar vinnare av tävlingen under maj 2017. Förslagen kommer
ställas ut efter avslutad bedömning.
Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån
följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och
önskemål som ställts i programmet. Arrangören välkomnar
innovativa och kreativa förslag som utmanar invanda mönster
och inspirerar till nytänkande gällande arkitektur, funktion och
stadsutveckling.
 Arkitektonisk gestaltning
Hur väl tävlingsförslaget bidrar, formerar och ansluter till den
omgivande staden genom att skapa tillgänglighet, tydlig identitet
med en kreativ och attraktiv utformning.
 Funktioner
Hur väl platsen fungerar som en tillgänglig och välkomnande mötesplats
samt ett effektivt nav för alla resenärer och alla andra som vistas inom
tävlingsområdet oavsett tid, rum och omfattning.
Hur området fungerar ur ett resenärsperspektiv och uppfyller krav
om att det ska vara enkelt och tydligt.
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Tävlingsprogram
Projekttävling för stationsområdet i Karlstad

Hur tävlingsförslaget lyckats koppla samman de olika stadsdelarna som
ansluter till området tillsammans med promenad- och cykelstråk.
 Hållbarhet
Tävlingsförslagets potential att samspela med staden och tillföra värde
över tid.
 Genomförbarhet
Hur tävlingsförslagets huvudsakliga innehåll och kvalitéer har möjlighet
att möta begränsande faktorer i val av tekniska lösningar och
ekonomiska ramar. Karlstads kommun kommer att göra bedömningen
utifrån inlämnat material samt ta fram en översiktlig jämförbar kalkyl
 Vidare är det viktigt att beakta
Hur väl tävlingsförslaget på ett schematiskt sätt bidrar, formerar och
ansluter till den omgivande staden.
Resultat
Juryn kommer rangordna tävlingsförslagen med motivering i
ett undertecknat protokoll.
Returnering av förslag
Material som inlämnats kommer inte att returneras.
Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas
och konstnärernas verksamhetsområde, 2015”. Dessa regler gäller om
inte tävlingsprogrammet säger annat. Program och bilagor är godkända
av juryns ledamöter, vilka svara för tävlingens genomförande. Från
tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt av
Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd

Publicering
Resultatet och tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i
samband med juryns beslut. Arrangören avser att publicera resultatet
och hela eller delar av förslagen i olika sammanhang och via olika
medier. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.
Ägande-, upphovs och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten
till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag helt eller i väsentliga
delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.
Uppdrag efter tävling

Det vinnande arkitektförslaget kommer, förutsatt att erforderliga
kommunala beslut fattas, tillsammans med framtagna kalkyler, att
utgöra grund för investeringsbeslut som kommer att tas av Karlstads
kommun. Om beslutet bifalls har Karlstads kommun för avsikt att
avtalsförhandla med vinnande arkitektteam om fortsatt uppdrag
avseende konsultuppdraget för systemhandlingar utan ytterligare
annonsering av uppdraget. Tidplan och investeringsbudget kommer
att tas fram i nästa skede.
Som en garanti för fortsatt uppdrag tecknas avtal mellan Karlstads
kommun och vinnande arkitektteam.
Finner byggherrarna skäl att frångå juryns rekommendation ska
samråd ske med Sveriges Arkitekter.
Om parter ej kan enas om villkor för fortsatt projektering så äger
byggherrarna rätt att, efter samråd med jury och Sveriges Arkitekter,
förhandla med andrapristagaren.
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