Sandgrundsudden

Klarälven

Förstärkt förbindelse till
Sandgrundsudden.
Stadens centrum, de rekreativa
parkerna och Klarälven knyts ihop.

Älvpromenaden

Stora Torg

Östra Torggatan

Hamngatan

Jarnvagsgatan

Stadsutveckling

Västra Torggatan

Förstärkt koppling till det nya
stadsutvecklings området.

Drottningsgatan

Resecentrum
Bilarna leds utanför centrum och ger plats till
att omforma Hamngatan till en promenadgata.
Förstärkt
huvudcykelförbindelse.
Klaraälvenpromenad
Stadsträdgården
Ny förbindelse från centrum
till Stadsträdgården.

Karlstad möts

Stadsbyggnads- och trafikanalys
Förslaget bygger vidare på den befintliga struktur som finns
i Karlstad centrum samtidigt som det förmedlar övergången
mellan den historiska stadskärnan och den nya bebyggelsen
vid Inre Hamn. Trafikmässigt skapas optimala ramar för tåg,
bussar, bilar, cyklister och gående.

Framtidens gröna resenärer möter historiska staden i nytt integrerat resecentrum
Det nya resecentret binder samman Karlstad tvärs över bangården samtidigt som det i en effektiv trafikmaskin skapas nya stadsrum där det attraktiva stadslivet står i fokus.

VISION
För en hållbar utveckling av våra städer är det viktigt med välfungerande och innbjudande infrastruktur. Attraktiva faciliteter för
framtidens resenärer är avgörande för att stärka de gröna transporterna och öka antalet passagerare i kollektivtrafiken. Vi vill möta
förväntningarna som innefattas i projektet Karlstad C och i visionen
Karlstad 100 000 genom att skapa ett nytt stationsområde, som kan bli
en ny stadsmässig centralpunkt och mötesplats – och en katalysator
for utveckling.
Vårt förslag pekar både framåt och bakåt – mot nya sammanhang
och moderna resformer och mot de stadsmässiga och arkitektoniska
kvaliteter som Karlstad besitter idag. Det är vår ambition att frigöra
dessa kvaliteter och skapa ett nytt stationsområde i Karlstad som kan
ge staden ett nytt sammanhang, nya möjligheter och vackra stadsrum
som invånare och resenärer kommer att uppleva som konkreta förbättringar i sin vardag.

ARKITEKTONISK IDÉ
Karlstad möts fokuserar på att skapa förbindelser och samband som
ligger till grund för en ny utveckling: Förbindelser mellan norr och söder,
dåtid och framtid, mellan olika trafikformer och mellan inne och ute,
stadsrum och byggnader.

Stadsutvecklingsområdet Utpekandet av ett sammanhållet stadsut-

vecklingsområde ger en enastående möjlighet att skapa ny utveckling för
hela Karlstad. Vårt förslag presenterar därför en rad arkitektoniska idéer

som kan knyta samman området med den omkringliggande staden, exempelvis Drottninggatan och hamnområdet.

Stationsområdet I förslaget samlas alla trafikfunktioner på eller

söder om Hamngatan, och därför har vi fokuserat på att skapa nya samband och kvaliteter i stadsrummen längs med Hamngatan och tvärsöver
bangården. Hamngatan och området söder och norr om denna får en ny
sammanhängande identitet och det skapas bättre förhållande för cyklister och fotgängare i hela området.

Resecentrum Det nya resecentret med bussterminal får en central

placering i stationsområdet och kommer att bilda par med Stationshuset.
Resecentret blir både en ny stationsbyggnad, en trafikknutpunkt och
en ny stadsdelsförbindelse. Arkitektoniskt kommer den att bidra till att
definiera det nya stadsrummet som kommer att uppstå på och omkring
Hamngatan.

Situationsplan, 1:5000

på områdena söder om spåren höjs och nya rumsliga sammanhang skapas. Den centrala platsen mellan Stationshuset och det nya resecentrum
blir en öppen, överskådlig del av infrastrukturen. Här placeras det största
antalet av cykel-parkeringsplatser på en visuellt öppen plats, där det skapas maximal trygghet, överskådlighet och närhet till tåg och buss.

FÖRSLAGET
Med utgångspunkt i stadens befintliga strukturer skapas maximal
fysisk och visuell förbindelse med bangården och staden i övrigt. Nya
byggnadsmässiga fixpunkter placeras i de markanta nord-sydgående
axlarna: Det nya resecentret placeras i förlängningen av Västra Torggatan
som en pendang till Stationshusets placering mittemot Järnvägsgatan,
och på Godsmagasinsområdet föreslås en tornbyggnad i förlängningen av
Östra Torggatan som en riktpunkt och pendang till Löfbergs Kaffetorn.

Nya förbindelser Nya, attraktiva förbindelser etableras inom och utan- Det anläggs förbättrade och nya fysiska förbindelser i området:

för stationsområdet, så att det nya resecentret ges möjlighet att bli en
central och viktig plats i staden. Vikentunneln uppgraderas med fokus på
cykeltrafik, och det byggs en gångbro mellan Västra Torggatan och Stadsträdgården. För att säkra maximal trygghet och utnyttjande av utrymme
och resurser utformas nya förbindelserna som integrerade och multifunktionella anläggningar.

Nya stadsrum Det skapas en sammanhängande stadsrumskvalitet

på Hamngatan, stadsgatorna och stationsområdena norr och söder om
järnvägen. Hela området norr om spåren blir ett centralt och attraktivt
stadsrum där folk har lust och möjlighet att vistas och mötas. Kvaliteten

De nyutvecklade stadsområdena
kopplas till det nye resecentrum.

Vikentunneln utökas med en dubbel cykelbana och ett område för
övertäckt cykelparkering upprättas i tunneln. Den nya bron över
bangården anläggs som en klimatskyddad gångförbindelse med
möjlighet att njuta av utsikten över stationsområdet och staden medan
man väntar på sitt tåg.
Förhållandena för gående och cyklister förbättras märkbart genom
anläggningen av nya cykelvägar, cykelparkering och bredare trottoarer.
Hamngatan omvandlas till ett boulevardliknande gaturum med nya
trädplanteringar och genomgående beläggningar. Förbindelserna mellan
stationsområdet och de angränsande stadsgatorna förbättras och

trafiksäkras. Vid mynningen av Västra Torggatan fortsätts beläggningen
över Hamngatan, så att det skapas ett enhetligt, upphöjt ”golv” för
fotgängare och cyklister som sträcker sig från Drottninggatan och ner till
Stadsträdgården.
Den nya bussterminalen placeras öster om Västra Torggatan som en
kompakt dockningsterminal med 11 gater. Alla bussar ankommer
västerifrån på Hamngatan och alla passagerare stiger av på
stationsplatsen mellan Stationshuset och resecentret.
Det nya resecentret med bro och bussterminal blir stadens nya knutpunkt
och stadens nya förbindelse mellan söder och norr. Gångbron över
spåren integreras med resecentret som placeras centralt i den norrsödergående axeln. Resecentrum, bussterminal och bro utformas som
en öppen och transparent konstruktion i naturliga material och med goda
tillgänglighets- och översiktsförhållanden för alla resande. I resecentret
finns alla nödvändiga resfunktioner.
Godsmagasinsområdet föreslås få en kantbebyggelse som skapar
en barriär mot järnvägen. Bebyggelsen ges samma höjd, bredd och
utsträckning som ett typiskt innerstadskvarter och utgör således ett
visuellt samband mellan söder och norr. Bebyggelsen föreslås placerad
på en upphöjd, grön och sydvänd areal som bidrar till att skapa en
landskapsmässig övergång till Stadsträdgården. På området placeras
en tornbyggnad vid Östra Torggatans förlängning som kan fungera
som fokuspunkt och pendang till Löfbergs Kaffetårn vid hamnen.
Undertill finns det möjlighet att anlägga parkering för upp till 220 bilar,
och i västliga delen vid den nya fotgängarbron anläggs en övertäckt
cykelparkering.

Koncept och idé
Det nya resecentret är både en effektiv trafikmaskin och en
vacker stadsdelsförbindelse som kommer att bli en ny symbol
för staden. Karlstad kopplas samman över bangården och
enkla byten mellan olika trafikformer möjliggörs.
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Det nya resecentrum placeras i förlängningen av Västra Torggatan och kommer på kvällarna att lysas upp inifrån vilket skapar en behaglig och vacker upplevelse. Folk leds naturligt till områdets nya tyngdpunkt, och det kommer att bli en upplevelse att korsa järnvägsspåren alla tider på året!

STATIONSOMRÅDET – STADSRUM
Stationsområdet utformas som en utökning av Karlstads befintliga stadsrum.
Det nya resecentret placeras i förlängningen av Västra Torggatan och
fungerar både som en förbindelse mellan norr och söder och en avgränsning
av stadsrummet. Den befintliga stationsbyggnaden och det nya re-secentret
kommer således att definiera det centrala stationsområdet, och det är här
resenärerna kan hitta alla nödvändiga faciliteter.
I det nya resecentret placeras alla tillhörande resefunktioner
som kundcenter, vänthall, pausrum för chaufförer, förvaring,
snabbmatsrestauranger och kaféer. I det befintliga Stationshuset skapas
utrymme för cykelservice och för en restaurang med kök där resenärerna kan
njuta av mer tradit-ionell matservering.
Mellan de två byggnaderna placeras den primära cykelparkeringsarealen, och
det är också här som resenärer som anländer i buss, taxi och bil stiger av.
Hamngatan inrättas som ett långsträckt och sammanhängande stadsrum
med fokus på fotgängare och cyklister. Bil- och bussfilerna minskas och det
anläggs genomgående beläggningar, nya cykel-vägar, breda trottoarer med
plats för uteserveringar vid de syd vända fasaderna, och vid Västra Torggatans
förlängning skapas ett mycket stort, upphöjt anläggningsfält som sträcker
sig ända bort till resecentrets ingång. Det byggs vidare på de befintliga
trädalléer på Hamngatan och vid stationsområdet, vilket bidrar till att skapa
ett grönt stadsområde med ett behagligt mikroklimat. I förbindelse med
projektet utarbetas en samlad strategi för kontors- och handelslokaler till
uthyr-ning och en framtida fasadutformning vid fastigheterna på nordsidan av
Hamngatan.

Attraktiva utomhusrum med plats för stadsliv
Utformningen av Hamngatan ändras så att arealen i högre grad
används till stadsliv för fotgängare och cyklister. Bussarna får
egna körfält i östlig riktning, vilket skapar möjligheter för en
effektiv kollektiv trafikbetjäning. Det skapas breda solfyllda
områden och kantzoner längs bebyggelsen på Hamngatan som
också utgör stora sammanhängande stadsrum mot järnvägen.

Västra Torggatan förlängs över Hamngatan
Beläggningarna från fotgängarområdena leds över Hamngatan
för att understryka den nya förbindelsen i Västra Torggatans
förlängning. Fotgängare och cyklister ges högre prioritet för att
på så sätt bryta ned Hamngatan som barriär och skapa ökat
stadsliv. På så sätt tydliggörs också för bilisterna att de här
måste ha ökat fokus på mjuka trafikanter.
Modellstudier av hur det nya resecentret passas in i Karlstads skala och samtidigt skapar förutsättningar för en uppgraderad och livlig stadsdel.
2

Karlstad möts

PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD

Det nya resecentret löper över järnvägen och blir ett nytt kännetecken för Karlstads infart. Här möts alla reseformer i ett centralt och översiktligt stadsrum i tät förbindelse med centrala Karlstad.

FÖRBÄTTRADE FÖRBINDELSER
Avgörande för områdets funktion är att skapa god, intuitiv och trygg
tillgänglighet till stationsområdet för alla trafikanter. I och med
placeringen av den nya bussterminalen som en del av det nya resecentret
vid Hamngatan lägger vi särskilt fokus på en säker och smidig samverkan
mellan de många olika trafikformerna på en gemensam plats.
Stationsområdet utformas med fokus på öppenhet och överskådlighet
med få byggnader, uppstammade träd och god belysning.
Fotgängare och cyklister får tillgänglighet till stationsområdet från alla
riktningar medan bil-, buss- och taxitrafiken är mer styrd. Hamngatan
får en boulevardliknande utformning och knyts tätare samman med
stadsgatorna som leder in till stadskärnan norr om stationsområdet.
Cykeltrafiken ges högre prioritet genom anläggandet av separata
cykelvägar genom hela området. Vikentunneln utvidgas och det nya
tunnelrummet kommer at inrymma rumsligt sammanhängande gångoch cykelförbindelser. I det utvidgade tunnelrummet anläggs dessutom
en övertäckt cykelparkering.
I Västra Torggatans förlängning anläggs huvudingången till det nya
resecentret. Härifrån skapas tillgänglighet till bussterminalens
gater och via en gångbro ges tillgänglighet till alla perronger.
Gångbron skapar dessutom en ny förbindelse mellan stadens
centrum och Stadsträdgården. Västra Torggatan blir den primära
fotgängarförbindelsen till det nya resecentret och gatans förlängning
söderut utformas som ett upphöjt gångfartsområde som trafiken endast
kan passera med stor vaksamhet.

Ny tunnel och primär cykelförbindelse
Den ombyggda och utvidgade tunneln kommer att bli
den primära cykelförbindelsen som går under järnvägen.
Den utformas med fokus på att skapa bättre lutning och
plangeometri för cyklister - och på ett bra flöde samt en
god och trygg upplevelse. Den byggs ihop med dagens
befintliga tunnel som blir en gångtunnel varifrån det skapas
tillgänglighet till perrongerna. En öppning vid dubbelperrongen
släpper in dagsljus i tunnelns mitt, och norr och söder om
spåren utformas tunnelavslutningarna landskapsmässigt så att
ljus och luft kommer ner i tunneln.

Ny bro och primär fotgängarförbindelse
Det nya resecentret skapar enkla och snabba byten mellan
buss och tåg med trappor och hissar som leder till bron som
är ett tempererat innerrum som året runt ger en behaglig
korsning av järnvägsspåren. Dessutom blir bron den nya
primära anslutningen för gående mellan Karlstad centrum
och områdena söder om spåren som Stadsträdsgården och
stadsutvecklingsområdena längs Inre Hamn. Den vackra
utsikten över staden och butiker på bron skapar ett nytt
attraktivt stadsrum som också blir ett nytt kännetecken för
Karlstad – porten till Karlstad!

Vägrummet på Hamngatan minimeras för att skapa mer plats för stadsliv och göra det enklare att korsa gatan.
(Från Järnvägsgatan med sikt över östra delen av Karlstad C med resecentrum)

Modellstudie.
3

Karlstad möts

PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD

+47.20

+47.00

Uteservering
Ny dubbelriktad cykelbana

Laddare till el-bilar
55 pl. kort- og långtidsparkering
Stinshuset

Körfält buss
1 pl. buss

Lekplats

Södra Kyrkogatan

In- og utfart parkeringshus
Fasad öppnas upp med nya funktioner

Uteservering
+46.70

Östra Torggatan

Västra Torggatan

3 pl. lokalbuss
På Hamngatan anläggs en egen bussfil i östlig riktning
mot bussterminalen där regionalbussarna stannar.
Lokalbussar parkeras i bussfickor på Hamngatan
Ny dubbelriktad
respektive Järnvägsgatan. Totalt sett skapas det ett
cykelbana
enkelt och effektivt flöde för bussar som ger enkel
orientering och snabba resor för resenärerna.

Ny bebyggelse

+46.50

Drottninggatan

Järnvägsgatan

Ny bebyggelse

Fredsgatan

Ny bebyggelse

Pihlgrensgatan

In- og utfart parkering

Hamngatan

+46.80

10 pl. “kiss & ride”
4 pl. hc-parkering
4 pl. “kiss & ride” 5 pl. taxi

Uteservering
+47.00

Låst cykelparkering

Café

Cykelverkstad

+45.90

+46.30

4 pl. reglerplatser

4 pl. regional avstigning

Cykel-p, 360 pl.

Ny dubbelriktad cykelbana

3 pl. lokalbuss

+44.70

Bussterminal
11 pl. regional påstigning / reglerplatser

Cykel-p, 475 pl.

Cykel-p, 115 pl.

Resecentrum

Ny öplattform

Ombyggd tunnel

Ny bro

Tullhusgatan

Cykel-p, 80 pl. i tunnel
Kontorshus
Kontorshus

Cykel-p, 80 pl.

Ny sidoplattform
Nya privata trädgårdar

Ny bebyggelse

Cykel-p, 580 pl.
Låst cykelparkering

Cykel-p, 310 pl. inomhus

Torn

Offentlig gångväg

Bostäder
Ny forplads

In- og utfart parkeringshus

Vikengatan

Trädgårdsgatan

+46.40

+46.80

3 pl. turistbussar

Löfbergs

Orangeriet

Rosenbadsgata

Stinsgsgatan

Wennbergsparken

n

Korsningen av järnvägen förbättras med en utökad och
ombyggd tunnel för cyklister och gående, och det anläggs
dessutom en ny bro för fotgängare som en del av det nya +46.60
resecentret. De nya stadsdelsförbindelserna fungerar även
som tillfartsvägar till tågperrongerna och på så sätt blandas
funktionerna och det skapas levande och trygga zoner.

Inre hamn
Stadträdsgården

+46.00

Situationsplan över stadsutvecklingsområdet, 1:1000

STADSUTVECKLINGSOMRÅDET SYS IHOP
Med ett välfungerande och välkomnande stationsområde med
resecentrum och bussterminal som tyngdpunkter, försöker vi bidra
till ett nytt övergripande sammanhang och förbättrade möjligheter till
stadsutveckling i Karlstad. Genom att även identifiera och respektera de
särskilda egenskaperna och kvaliteterna i stadens olika delar försöker
vi skapa nya stadsmässiga och arkitektoniska sammanhang i hela
stadsutvecklingsområdet.
Norr om järnvägen är stadens struktur mycket klassisk och homogen
medan staden söder om spåren är mer öppen, fragmenterad och grön.
Ambitionen med förslaget är att ”sy ihop” de olika stadsområdena och de
olika historiska lagren genom att utnyttja deras skillnader och likheter:
– Resecentret placeras i slutet av Västra Torggatan på samma sätt som
nuvarande stationshus ligger i slutet av Järnvägsgatan. På så sätt får de
två byggnaderna samma status i den stadsmässiga hierarkin.
– Godsmagasinsområdet binds samman med Stadsträdgården genom
anläggandet av en grön ”bas” för den nya bebyggelsen längst ner, och
länken till innerstaden markeras genom att bebygga området med
husrader i samma höjd och djup som Hamngatans bebyggelser - men
i en struktur som har ett större släktskap med den mindre rätvinkliga
staden söder om spåren.

– Placeringen av en tornbyggnad på Godsmagasinsområdet – i Östra
Torggatans förlängning – markerar både förbindelsen till innerstadens
stadsstruktur, hamnområdet och stadens industrikultur.
– Förslaget att anlägga en ny kvartersbebyggelse på det gamla
bussterminalområdet ger stadsförtätning och stöder Karlstads
ambitioner att utöka Drottninggatans kvaliteter som handelsstråk i västlig
riktning.
– Med en förbättrad cykelparkering och anläggandet av nya, separata
cykelvägar till och från stadsutvecklingsområdet skapar förslaget
utgångspunkter för en vidare utbyggnad av de gröna transporterna i
Karlstad.
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Arealer
Handel, serv.

Kontor

Bostäder

SUMMA

Zon 1

1.500

9.000

4.500

15.000

Zon 2

2.000

2.000

16.000

20.000

Zon 3

300

0

0

300

Zon 4

700

500

0

1.200

4.500

11.500

20.500

36.500

SUMMA

Ny bebyggelse skapar tyngd och förbindelser
Vid den tidigare bussterminalen föreslås ny bebyggelse som med
respekt för de befintliga byggnaderna bygger vidare på Karlstads
kvartersstruktur. Bebyggelsen skapar en ny tyngdpunkt som
blir en naturlig avslutning på Drottninggatan i väster. Mellan
järnvägen och Stadsträdsgården anläggs ny bebyggelse med nya
förbindelser mellan stad, park och hamn. Bebyggelsen förhåller
sig till områdets skala och parkens gröna karaktär.

Historiska och framtida kännetecken
Idag ligger den befintliga stationsbyggnaden som ett vackert
kännetecken i slutet av Järnvägsgatan. De nya bebyggelserna
går vidare med samma princip med respekt för historien. Det
nya resecentret placeras i förlängningen av Västra Torggatan
och förmedlar sammanhang tvärs över spårområdet. Ett nytt
torn placeras i förlängningen av Östra Torggatan och skapar
dialog med den befintliga Löfbergstårn.

Planterings strategi
Förslaget bygger vidare på eksisterende kvaliteter i en mera
förtätat och grön struktur med fokus på rumsliga kvaliteter
och biodiversitet. Norr om järnvägs spåren förs planteringarna
vidare i räta linjer, som förhåller sig till gridstrukturen
och söder om järnvägs spåren förs parkens organiska
planteringsstruktur vidare.
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Uteservering

Det upprättas ett bra flöde för alla med klart definierade zoner som ger enkel
orientering. Avstigning från buss, liksom från taxi och avlämningsparkering,
sker precis vid huvudingången till det nya resecentret så att det skapas korta
bytessituationer. Om bussarna behöver kontroll genomförs den därefter och
slutligen finns det från väntsalen direkt utgång till busspåstigningsplatserna.

Fasad öppnas upp med nya funktioner

Bredare trottoar
10 pl. “kiss & ride”

2 pl. hc-parkering

Hamngatan

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

Meet’n’Eat

5 pl. taxa

2 pl. hc-parkering

Asfalt

Utsikt mot Karlstad centrum

11 pl. 15 m regional påstigning / reglerplatser
(kan också anpassas så 18 m-bussar får plats)

Norra huvudindgången

Cykelverkstad

4 pl. 15 m reglerplatser

Infart

Granitstenläggning

Cykelpump

Café

3 pl. 18 m lokalbuss

4 pl. 15 m regional avstigning

Uteservering

Kök

Ny dubbelriktad cykelban

Asfalt

Ny dubbeltriktad cykelbana

God översikt för cyklister

Hotell

Upphöjd trafiksäker övergång

4 pl. “kiss & ride”

Lekplats

Västra Torggatan

Järnvägsgatan

3 pl. 18 m lokalbuss

Cykel-p, 475 pl.

Toaletter Cykeluthyrning Ny ingång

Sedumtak

Takfönster

Hiss

Pausrum fö

Bussterminal

Hiss

Existerande gångtunnel

Ljusgård
Hiss

Gångväg

Stationshuset renoveras och byggs om. I östra delen inrättas faciliteter till
cykelverkstad och -uthyrning för att betjäna det ökande antalet resenärar som
cyklar till och från Karlstad C varje dag. I västra delen av Stationshuset föreslås
en ” Meet’n’Eat” funktion - restauranglokaler med kök för resenärer som har
behov för en gedigen måltid i kombination med mötes- och arbetsaktiviteter.

Cykel-p i tunnel, 80 pl.

Väntsal och affärer
Den nya resecentret utformas som en bro för att skapa en tydlig och
trygg förbindelse varifrån det ges fin utsikt över hela stationsområdet,
Karlstad centrum och Stadsträdsgården. Vi har valt bort en
Rum med utsikt till plattformar och stad
tunnellösning eftersom det finns stora risker att en sådan lösning
kommer att uppfattas som otrygg att färdas i dygnet runt.
Hiss

Ny bro

Ny öplattform

Sedumtak över plattform

Ö

Sedumtak

Bänk

Offentlig gångväg

Ko

Affärer
Kontorshus

Ny cykeltunnel

Väntsal

Hiss

Infart till 310 pl.
cykelparkeringszon under slänt
med service och låst parkering
under tak.

Ny sidoplattform

Trappa

Cykel-p, 580 pl.

Sedumtak över cykelparkering

Trappa

Korttidsparkering

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

Hiss
Kontorshus

Trappa

Området söder om spåren mellan Vikentunneln och den nya gångbron uppgraderas
med växtlighet och integreras i stationsområdet. Det anläggs samma beläggningar,
stationsutrustning och cykelparkering som norr om spårområdet, och för att säkra
sammanhang med Stadsträdgården anläggs mer parkliknande planteringar på denna sida
av spåren. Genom Godsmagasinsområdets upphöjda gröna område etableras gångstigar
som ger tillgänglighet till den nya gångbron över spåren.

Sitt-trappa

Kontorshus

Kontorshus
Aktiva bottenvåningar med små
affärer, caféer och liknande

Södra huvudindgången

Låst cykelparkering

Landskapet öppnar sig mot tunneln

Kontorshus

Offentlig gångväg
Öppet ner till parkeringsdäck

Öppet ner till parkeringsdäck

Öppet ner till parkeringsdä

Öppet ner till parkeringsdäck

Frodig plantering

Grön slänt

Grön slänt
In- og utfart parkering

Parkering

Trädgårdsgatan
3 pl. turistbussar

Utsnitt över stationsområdet, 1:400

INTEGRERADE TRAFIKLÖSNINGAR
Grunden till ett välfungerande resecentrum är en effektiv och trygg
samexistens mellan de olika trafikformer som måste mötas här. Ett nytt
resecentrum kommer att göra det möjligt för resenären att få ett bekvämt
och effektivt byte mellan gång och cykel, buss och tåg, taxi och privat bil.
För att uppnå detta skapas nya, täta och effektiva förbindelser mellan
de olika resformerna som knyts tätare samman rent fysiskt men också
synliggörs i stationsområdet. Ett exempel är cyklar som inte göms undan
utan parkeras på de mest centrala platserna i stationsområdet, placerade
där cyklisterna anländer och har mest behov av parkeringsmöjligheter.

Cykelparkering

A
1

2

3

B
4
5

7
6

C

Hamngatan utformas med ett körfält för bilar i vardera riktningen och
ett fält för bussar i östlig riktning. Bussarnas framkomlighet garanteras
genom att de signalreglerade korsningarna programmeras så att köer
undvikas mellan Järnvägsgatan och Tullhusgatan.
Den nya bussterminalen ges en utformning för optimalt genomflöde och
flexibilitet. Själva terminalen omfattar 11 gater för dockning.
Alla regionalbussar leds in till terminalen från väster där avstigningen
sker. De bussar som ankommer via Östra Torggatan kör via
Tingvallagatan och Järnvägsgatan till terminalen. Utfarten sker via
korsningen Hamngatan-Östra Torggatan. Bussarna kan välja att köra
rakt mot norr på Östra Torggatan eller utnyttja Tingvallagatan för
färd via Sandbäcksgatan eller Våxnäsgatan. Bussar prioriteras med
Rakelsystemet. I korsningen Hamngatan- Järnvägsgatan finns en
särskild bussfas för BRT-linjen då bussen skall svänga vänster in på
Järnvägsgatan.

Utomhus

Vädersk.

Vädersk. låst

SUMMA

Zon 1

80

0

0

80

Zon 2

210

100

50

360

Zon 3

0

80

0

80

Zon 4

475

0

0

475

Zon 5

315

200

65

580

Zon 6

0

100

210

310

Zon 7

115

0

0

115

1.195

480

325

2.000

SUMMA

Behovsstyrd parkering
Parkering för de olika trafikformerna placeras där de behövs - det
vil säga, där resenärerna ankommer till och lämnar Karlstad C.
Bilparkeringen placeras i store fickor nordväst om Hamngatan
och i den västra delen av Godsmagasinområdet. Cykelparkeringen
placeras i samband med de primära cykelförbindelserna: Norr om
spåren placeras den störste cykelparkeringen centralt mitt i mellan
Resecentrum och Stationshuset där både buss och tåg er ganska nära.
Denna suppleras med cykelparkeringar öster om bussterminalen,
väster om Vikentunneln och i själva tunneln. Söder om bangården
placeras cykelparkeringen mellan de två tillfartsvägarna till stationen,
och i konstruktionen under den nya bebyggelsen.

Bilparkering
Korttid

Långtid

HC-park.

SUMMA

Zon A

10

45

1

56

Zon B

18

0

4

22

Zon C

10

205

5

220

SUMMA

38

250

10

298

Nytt stadsutvecklingsområde
Vid Stadsträdgården anläggs ett nytt stadsområde som skapar
förbindelser mellan stationsområdet, parken och Inre Hamn.
Området ska ha blandade funktioner för att skapa ett levande
område dygnet runt. Kontorslokalerna ska placeras så att de
vetter mot järnvägen och skärmar av buller för bostäderna
vid parken. Parkeringar placeras på området under det nya
landskapet, som höjer sig från Inre Hamn och Stadsträdgården
mot resecentret. Som ett nytt landskapselement binder det
området samman med parken. Det anläggs ett aktivt gatuplan
med småbutiker och kaféer.

Från Inre Hamn skapas förbindelser till det nya resecentret.

Karlstad möts
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Östra Torggatan

Upphöjt areal forlänger Västra Torggatan och
prioriterar gående och livet påHamngatan

Avstigning
Sitttrappa

na

Norra huvudindgången
Väntsal
Vindfång
Vindfång
Cykelparkering

Trappa till bro ATM

Pelare placerade som en
tolkning av skogen

Biljettförsäljning / info
mm.

Vindfång
Trappan utformes som et smycke
som binder ihop terminal och bro

Utfart
Vindfång
Lager

Existerande
teknikbyggnad

ör chaufförer

Östra ingången

Bänk

Kiosk

Toaletter

Väntsal

Hiss

Bussterminal kan låsas
på kvällen
Kiosk

Lager

Jämn belysning av plattform

Väntsal

Väntsal

Café

Café

Bänk

Cykel-p, 115 pl.

Kontorshus

Tullhusgatan

Planutsnitt av Resecentrum, 1:200

Kontorshus

ontorshus

äck

Påstigning

Biljettområde

Sedumtak
Utsikt från bro mot staden

Ny bro

Utvändiga trälameller skärmar mot sol

Sedumtak
Lekplats

Existerande cykelväg

Hamngatan
Bussbana

Torn med bostäder och kontor i
forlängning av Östra Torggatan

Bostäder

Ny forplads

Vindfång

Resecentrum

Trädgårdsgatan

Cykelparkering

Bred trottoar

Sektion av bro, 1:200

Aktiva bottenvåningar med små
affärer, caféer och liknande
Plantering längs ramp skapar en
vacker och trygg upplevelse

Hamngatan

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

Sedumtak
Existerande stationsbyggnad

Plantering längs ramp skapar en
vacker och trygg upplevelse

Öppning till öplattform
för ljus, luft og trygghet
Konstinstallationer på väggarna
Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

Trappa

Sektion av tunnel, 1:200

MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Det nya resecentret framstår som en välkomnande byggnad med varm
belysning, utförd i naturliga material och med naturliga ytor. Det utförs
som en transparent byggnad med goda översiktsförhållanden och fokus
på god tillgänglighet och intuitiva orienteringsmöjligheter för alla.
I byggnadens västra del finns ankomstområde, kundservice och toaletter
och den östra delen av byggnaden utgörs av bussterminalen med
gates, väntplatser, snabbmat och pausområden för chaufförer. Den nya
gångbron över järnvägsspåren fungerar både som en förbindelse mellan
norr och söder, ger tillgänglighet till perrongerna och utgör ett vänte
område för tågpassagerare.

Material Resecentret uppförs som en lätt byggnad av stål och glas med

beklädningar av lokalt producerat trä. På bussterminalen bekläds alla
stängda partier med trä och på bron används trälameller som solskyddsbeklädning. Alla invändige väggar och tak bekläds med trä. Alla tak er
beklädda med sedum för att skapa ett bättre mikroklimat, regnvattenförsening och biodiversitet.

Uppförande under drift Alla konstruktionsarbeten planeras så störn-

ingar av tågtrafiken minimeras. Alla huvudkonstruktioner i det nya resecentret utförs som stålkonstruktioner så att man med prefabricerade
element kan hissa in elementen. Själva bron utförs på fabrik i två moduler
som kan hissas in och färdigmonteras på plats för att skapa minimala
störningar för tågtrafiken.

Utvidgningen av Vikentunneln utförs med fokus på att skapa de rätta
lutningarna och kurvorna för cyklister. I fokus står även att skapa ett bra
och trygghetsgivande dags- och konstljus. Tunnelutbyggnaden görs i
etapper, dels genom lansering och dels med platsbyggda delar.
5

ETAPPER

4C

4B 4A

Etapp 1, år 1-3 I etapp 1 ingår Nytt resecentrum med Bussterminal och

ny bro. I etappen ingår också ombyggnad av Hamngatan, En första etapp
av Ny Vikentunnel, Ny mittplattform.

1
2

3A

3B 3C

Dessutom etablering av tillfälliga aktiviteter i gamla
Godsmagasinsområdet såsom utegym, skatehall, street food market etc.
(År 1-5)

Etapp 2, år 4-5 I etapp 2 ingår Ny perrong söder om spårområdet,

ombyggnad av södra delarna med planteringar och övriga faciliteter samt
sista etappen av en Ny Vikentunnel.

Etapp 3, år 5-9 I etapp 3 ingår ombyggnad av det gamla Godsmaga-

sinområdet med kontor och bostäder, p-garage samt övriga faciliteter.

Etapper
Den föreslagna etapp-indelningen är utarbetad med fokus på
byggnads-processen. Etapperna 3 och 4 kan eventuellt ryckas
fram i processen för att bidraga till finansieringen.

Kan evt. uppdelas i fas A, B, C.

Etapp 4, år 5-9 I etapp 4 ingår ombyggnaden av gamla bussterminal-

området. Kan evt. uppdelas i fas A, B, C.

Etapp 5, år 7 I etapp 5 ingår en uppgradering av Drottninggatan till en

central Handelsgata.

Den ombyggda tunneln har lägre lutningar och öppnar upp sig mer mot ljuset – en ny, bra och trygg förbindelse.
(Från Järnvägsgatan med sikt över västra delen av Karlstad C med resecentrum)
Karlstad möts
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