JURYUTLÅTANDE
PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD
1

JURYUTLÅTANDE
INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD

2

JURYUTLÅTANDE
PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD

INNEHÅLL
SAMMANFATTNING

3

BAKGRUND

4

VISION

5

MÅL OCH SYFTE

6

TÄVLINGSUPPGIFTEN

7

INLÄMNADE FÖRSLAG

8

JURY

8

BEDÖMNINGSKRITERIER

9

BEDÖMNINGSPROCESSEN

9

JURYNS GENERELLA KOMMENTARER

10

JURYNS BESLUT

11

INDIVIDUELLA OMDÖMEN

13

JURYUTLÅTANDE
PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD

3

SAMMANFATTNING
Karlstads kommun har bjudit in till en arkitekttävling för stationsområdet i Karlstad. Tävlingen syftar
till att få fram innovativa förslag till utformningen av
stationsområdet i Karlstad, inklusive Karlstad C med
resecentrum. Förslagen ska ligga till grund för fortsatt
planering av hela området.

i samverkan med Sveriges Arkitekter som en inbjuden
tävling i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

ARRANGÖR

Urval av tävlande team har skett i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), vilket inneburit
att tävlande lag inte offentliggjorts förrän efter avslutad
bedömning och beslut om vinnande förslag.

Karlstads kommun är arrangör av den inbjudna arkitekttävlingen. Tävlingen genomförs i samarbete med
Jernhusen, Region Värmland och Trafikverket.

Fyra tävlingsförslag inlämnades i tid och samtliga godkändes av juryn för bedömning.

SAMMANFATTNING AV TÄVLINGSPROCESSEN

Tävlingen föregicks av en prekvalificering. Inbjudan till
prekvalificering publicerades 16 september 2016. 12
ansökningar kom in och utav dessa valdes fyra tävlande
team ut. Urvalskommittén meddelade sitt beslut den
3 november 2016. Tävlingen pågick från 8 november
2016 (tävlingsprogrammets publicering) till 27 februari
2017 (sista dag för inlämning).
Karlstads kommun ansvarade för prekvalificeringsskedet i tävlingen.
Tävlingen har under tävlingsskedet, inklusive individuella startmöten med de utvalda teamen, genomförts

Juryn var sammansatt av företrädare för Karlstads
kommun, Region Värmland, Trafikverket, Jernhusen,
samt en fristående arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
Ulf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun, var
ordförande i juryn.
TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tävlingsuppgiften och förutsättningarna för tävlingen
beskrevs utförligt i ett tävlingsprogram och ett antal
bilagor. Nedan återges huvudpunkterna i sammandrag.
För komplett information om uppgiften hänvisas till
tävlingsprogrammet.
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BAKGRUND
”Karlstad växer som aldrig förr” är ett väl förankrat
samlingsnamn för det som händer och planeras i Karlstads kommun. Ökat antal bostäder och fler företag
kräver ny infrastruktur som kan se till att staden blir
attraktiv och vardagen så enkel som möjligt för såväl
Karlstadsbor och besökare. Staden växer för Karlstadsbornas behov. För de som redan bor och/eller verkar i
Karlstad, men förstås även för de nya Karlstadsbor som
kommunen vill ska upptäcka Karlstad som en attraktiv
plats. Karlstad växer även för Värmlands skull som ett
regionalt centrum men även nationellt med sitt läge
som en strategisk mötes- och tillväxtplats mellan två
huvudstäder, Stockholm och Oslo. För att möta upp

Karlstad växer –överblicksvy, Karlstads kommun

detta planerar Karlstads kommun för en av de största
stadsomvandlingarna i Karlstads moderna historia.
Ombyggnationen av Karlstads stationsområde är en av
de viktigaste beståndsdelarna i denna stadsutveckling.
Tingvallastaden, som är fokus i denna stadsomvandling, är stadens centrum med cityhandel, restauranger,
nöjen, offentliga rum med mera. Karlstads kommun
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, främst sydost
om nuvarande stationsområde.
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VISION
KOMMUNENS VISION FÖR STADENS UTVECKLING

Karlstads kommuns vision, ”Livskvalitet Karlstad 100
000”, beskriver hur staden bör utvecklas och ger en
bild av Karlstads framtid. Visionen förklarar varför det
är viktigt för Karlstad att skapa en lockande livsmiljö
samtidigt som staden växer och utvecklas. Karlstads
kommun strävar efter att bli en stad med 100 000 invånare och en stad där det finns hög livskvalité. Stadens
tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt,
estetiskt och ekologiskt hållbart. Fyra målområden visar hur Karlstad ska uppnå detta och vad de innebär för
stationsområdet. Det är målsättningar som kommunen
ska uppnå över tid och de ingår som en del av grundförutsättningarna för de tävlande.
• Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort.
Kommunen ska bidra till att fler jobb skapas och
att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling
bygger på möten mellan människor. Karlstads
kommun ska därför skapa förutsättningar för
goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor.
• Karlstad ska vara en omtänksam stad där
människor känner sig trygga och välkomna.
Karlstad ska vara en bra stad att leva i för
människor i alla livets skeden. Kommunen arbetar
aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett
perspektiv. Det är något som berikar staden.
Kommunen främjar en positiv samtalston och
ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är
stadens viktigaste resurs.
• Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt.
Med ekologiskt tänkande bidrar kommunen till
en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Karlstads kommun ligger långt framme och
är innovativ för att stimulera en hållbar utveckling. Kommunen erbjuder också gröna oaser,
blomsterprakt och nära tillgång till vatten – nära
upplevelser på både Klarälven och Vänern.

• En välskött kommun, med bra service och stabil
ekonomi, lockar både människor och företag. Det
är en av de viktigaste insatserna som kan göras för
att skapa bra förutsättningar för såväl näringsliv
som privatpersoner. Karlstad ska vara en pålitlig
kommun.

VISION FÖR STATIONSOMRÅDET

I den övergripande tävlingsuppgiften att få fram innovativa förslag till utformningen av stationsområdet i
Karlstad inklusive Karlstad C med resecentrum, ingick
även att förhålla sig till visionen för stationsområdet,
vilken har tagits fram med ”Framtidens stad” och
Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden som grund –
arbeten som är politiskt förankrade.
Huvudpunkterna i detta arbete är:
Välkomnande: Målet är 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
målet är att skapa upplevelsen av en
luftig och öppen miljö.
Oväntat:		 Målet är att miljön vid stationsområdet
ska locka människor att stanna till,
vuxna som unga, och att dessa ”faciliteter” kan skapas och utvecklas över
tid.
Nytänkande:		 Ambitionen är att skapa en mötesplats
för resenärer, medborgare, besökare,
arbetande, studenter med flera vilket
kräver nytänkande kring innehåll.
Enkelt:		 Det ska vara enkelt att resa och stationsområdet bör utformas så att alla
oavsett behov enkelt hittar och tar sig
fram dit de ska.
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MÅL OCH SYFTE
Tävlingen syftade 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, och har legat till grund för de
tävlande:
• 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.

Tävlingsområde, Karlstads kommun

• Karlstads stationsområde ska utvecklas 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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TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften har varit 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.
I tävlingsuppgiften ingick 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 skulle redovisas för olika
berörda trafikslag. Målsättningen är att 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.
I tävlingskraven ingick att:
• 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. Dessa ska vara väl integrerade 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.

• 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.
Utöver detta skulle 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 samt 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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INLÄMNADE FÖRSLAG
Vid tävlingstidens slut den 27 februari 2017 hade fyra
förslag lämnats in. Samtliga godkändes, efter genomgång av Tävlingsfunktionären, för bedömning av juryn:
•
•
•
•

Karlstad Möts
Laga staden
Resa Gata Stad
Till Viken

JURY

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
• Ulf Nyqvist, ordförande, kommundirektör, Karlstads kommun
• Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, Karlstads kommun
• Jonas Zetterberg, planchef, 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 AB
• Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, utsedd av
Sveriges Arkitekter

Karlstad Centralstation, uppförd 1869.

Juryns sekreterare var Tove Dumon Wallsten, arkitekt
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Kommunens projektledare för tävlingen var Sören
Jonsson och tävlingsfunktionär var Jeanette Karlsson,
Karlstads kommun.
Juryn har även under bedömningsarbetet tagit del av
rapporter från olika referensgrupper:
• sakkunnig/referensgrupp – ”Politik”
• sakkunnig/referensgrupp – ”Trafik”
• sakkunnig/referensgrupp – ”Ekonomi”
TACK TILL SAMTLIGA TÄVLINGSDELTAGARE

Juryn vill tacka alla fyra tävlande team för det engagemang och arbete som lagts ned på tävlingsuppgiften. Alla förslag har, var och ett på sitt sätt, berikat
diskussionerna, och utgjort ett betydelsefullt underlag
för jurygruppens samtal och arbete med att utse ett
vinnande förslag som kan utgöra underlag för fortsatt
planering av området.
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn har under fem möten granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som – utan inbördes ordning
eller viktning – legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i programmet.
Arrangören betonade även att de välkomnar innovativa
och kreativa förslag som utmanar invanda mönster och
inspirerar till nytänkande gällande arkitektur, funktion
och stadsutveckling.
I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier för bedömning av tävlingsförslagen:
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.

Vidare har det varit viktigt att beakta
Hur väl tävlingsförslaget på ett schematiskt sätt bidrar,
formerar och ansluter till den omgivande staden.
BEDÖMNINGSPROCESSEN

Tävlingsjuryns arbete pågick under tiden 14 mars till
10 maj 2017. Under bedömningsperioden varvades
gemensamma jurymöten med egen tid för inläsning
av idéförslagen och enskilt arbete för ökad förståelse
av idéförslagen. Bedömning av samtliga idéförslag har
skett utifrån ovan redovisade kriterier.
Samtliga fyra idéförslag har även granskats av sakkunnig- och referensgrupper och synpunkter från dessa
delgavs juryn under ett halvdagsmöte, innan jurygruppen gick in i slutfasen av sin bedömning. I slutskedet
fördes diskussioner främst om de idéförslag som juryn
slutligen valde att ge pris till.

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 på att det ska vara enkelt och tydligt.
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.

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt
arbete för inläsning av de inkomna idéförslagen, haft
fem gemensamma heldagsmöten för juryarbete.
Det samlade resultatet i tävlingen visar på fyra intressanta och väl genomarbetade förslag som alla på olika
sätt belyser viktiga frågeställningar vad gäller stationsområdet och framtida stadsutveckling. Detta har gett
såväl arrangören som juryn värdefulla insikter inför
fortsatt planering och utveckling.
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JURYNS GENERELLA KOMMENTARER - JURYNS BEDÖMNING
Samtliga tävlingsförslag behöver bearbetas och vidareutvecklas för att i ett genomförandeskede kunna möta
de krav som formulerats i tävlingsprogrammet. Förslagen har lagt olika trafikslag i fokus. Jurygruppen har
arbetat för att nå en sammanvägd bedömning av dessa
och förslagens olika förutsättningar att utvecklas till
ett hållbart och berikande alternativ, för både Karlstadsbor och besökare. Tävlingsuppgiften är komplex.
I fortsatt planering med Stationsområdet bör de frågor
och behov av vidare bearbetning som jurygruppen i sitt
samlade utlåtande lyfter fram, beaktas och inkluderas i
det vidare arbetet utveckling av området.
Juryn har lagt stor vikt vid respektive förslags övergripande struktur, vilket har varit utgångspunkt för
den samlade bedömningen. Förslagens potential att
fungera över tid och förmågan att svara mot ett möjligt
framtida utvecklingscenario har varit en annan viktig
aspekt. Förslagens flexibilitet har därför också vägts in
i bedömningen, då det i det längre perspektivet finns
betydande utmaningar både vad gäller trafik- och
stadsutveckling.
Med stationsområdet och resecentrum i fokus, konstaterar juryn att det finns två olika förhållningssätt till
uppgiften. De förslag som föreslår en ny byggnad för
resecentrum bedöms efter noggranna studier inte svara
mot tävlingsuppgiften på ett övertygande sätt. Att dela
upp stationsområdet i två centrumpunkter leder till
konsekvenser som ses som svårhanterliga. Bristen på
långsiktig flexibilitet i en sådan lösning bedöms som
kostsam och de kvaliteter som eventuellt kan tillföras
stadslivet genom tillkommande byggnader kan skapa
en otydlighet som inte är till fördel för området som

helhet. De förslag som utgår från Karlstads befintliga
stationshus som en naturlig, historiskt förankrad, central punkt i utvecklingen av stationsområdet bedöms
ha större förutsättningar att svara mot de önskemål
som formulerats i tävlingsprogrammet.
Analys av de skilda angreppsätten vad gäller lösning för
lokal- och regional busstrafik har varit viktiga i juryns
arbete med att söka hållbara lösningar för ett välkomnande resecentrum, där busstrafiken kommer att utgöra
en betydande del av resandet. Juryn konstaterar dock
att inget av förslagen på ett slutgiltigt sätt har presenterat en lösning för busstrafiken, som kan bedömas
både uppfylla bussoperatörens möjligheter att bedriva
en funktionell och resenärsvänlig trafik och samtidigt
svara mot de höga stadsbyggnadsmässiga krav som
området måste uppfylla för att tillföra ett mervärde till
Karlstads stadskärna. Juryns bedömning är därför att
samtliga presenterade lösningar behöver bearbetas för
att nå både trafik- och stadsbyggnadsmässiga mål för
stationsområdet.
Juryn har analyserat de olika förslagen, vänt och vridit
på dem och dess kvaliteter under arbetets gång med
inläsning och djupare studier av materialet. Juryn har
efter avslutat arbete samlats kring en sammanvägd
bedömning och utifrån tävlingsprogrammets olika kriterier har en vinnare utsetts för fortsatt arbete utifrån
idéförslaget.
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JURYNS BESLUT
Efter avslutad bedömning har juryn utsett idéförslaget
med motto: ”Resa Gata Stad” till vinnare i tävlingen
om Karlstad stationsområde.
Förslaget bedöms ha bäst förutsättningar att efter
vidareutveckling och bearbetning, ligga till grund för
fortsatt utveckling av stationsområdet med resecentrum, samt för framtida stadsutveckling. Juryn rekommenderar därför att detta förslag går vidare till fortsatt
planering, i enlighet med juryns samlade bedömning
och utlåtande.
De fyra förslagen i sin helhet kan studeras och laddas
ned från Karlstads kommuns hemsida samt Sveriges
Arkitekters hemsida.
Förslagsställare till det vinnande idéförslaget är White /
Trivector.
Medarbetare:
White: Planeringsarkitekt FPR/MSA Gunnar Stormrud, uppdragsledare. Landskapsarkitekt LAR/MSA
Mattias Nordström, ansvarig. Arkitekt SAR/MSA
Jacob Melin, ansvarig gestaltning. Arkitekt MSA Erik
Nygren, ansvarig stadsbyggnad.
Trivector: Per Gunnar Andersson, ansvarig trafikfrågor,
tekn.lic.
Juryn har vidare utsett idéförslag med motto: ”Laga
Staden” till andra pristagare.
Förslagsställare: &Rundquist /Tema / Ramböll / Structor
FM projektutveckling AB
Medarbetare:
&Rundquist: Chefsarkitekt SAR/MSA Henrik Rundquist, vd. Arkitekt SAR/MSA Elin Pääjärvi.
Tema: Landskapsarkitekt LAR/MSA Per Axelsson.
Ramböll Sverige: Stf affärsområdeschef Carl Chytraeus,
Samhällsbyggnad.
Structor FM projektutveckling AB: Harald Näslund,
projektledare och fastighetsutvecklare.

Förslagen med motto ”Karlstad möts” och ”Till Viken”
delar på en tredje plats i tävlingen.
Motto ”Karlstad möts”
Förslagsställare: Gottlieb Paludan Architects
(GPA) / WSP
Medarbetare:
Thomas Bonde Hansen, tävlingsledare, designchef,
arkitekt MAA, GPA. Mikael Åberg, ass. tävlingsledare,
civilingenjör V, avdelningschef WSP Samhällsbyggnad. Peter Sand, arkitekt MAA, GPA. Brunella Vejbaek, landskapsarkitekt MDL, cand.hort.arch, GPA.
Landskapsarkitekt LAR/MSA Lorena Diaz Pohl, WSP
Samhällsbyggnad. Planarkitekt MSA Annika Thörneby, WSP analys & strategi. Sara W Jorgensen, arkitekt
MAA, GPA. Bo Lindelöf, civilingenjör/civilekonom,
uppdragsledare, WSP Samhällsbyggnad. Marlene Björ,
trafikingenjör/trafikplanerare, WSP Samhällsbyggnad.
Motto ”Till Viken”
Förslagsställare: Wingårdhs / WSP
Medarbetare:
Wingårdhs: Arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA Jonas Edblad, planarkitekt FPR/MSA
David Lindqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA Håkan
Lundberg.
WSP Analys & Strategi: Per Solér, trafikanalytiker,
trafikplanerare.
Tävlingen genomfördes, i enlighet med tävlingsreglerna, med anonymitet för de tävlande. Uppgifter om
förslagsställare är hämtade från tävlingsförslagens
namnsedlar, vilka bröts först sedan juryns bedömning
var avslutad och det samlade utlåtandet om respektive
idéförslag författats.
Vinnande team kommer efter avslutad bedömning
och offentliggörande av resultatet av tävlingen, forsätta
arbetet baserat på juryns samlade utlåtande och i dialog
med Karlstads kommun och övriga intressenter.

JURYUTLÅTANDE
PROJEKTTÄVLING FÖR STATIONSOMRÅDET I KARLSTAD
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BESLUT

Ulf Nyqvist, ordförande
Kommundirektör
Karlstads kommun

Peter Wretman
Kollektivtrafikchef
Region Värmland

Henrik Sjöberg
Stadsarkitekt
Karlstads kommun

Johnny Hedman
Chefsarkitekt
Trafikverket

Jonas Zetterberg
Planchef
Karlstads kommun

Andreas Meyer
Affärsutvecklare
Jernhusen AB

Torbjörn Frykstedt
Avdelningschef
Karlstads kommun

Josefina Nordmark
arkitekt SAR/MSA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Ann-Catrin Kärnä
Översiktsplanerare
Karlstads kommun

INDIVIDUELLA OMDÖMEN

Stationsplatsen – vy mot väster.

VINNARE

RESA GATA STAD

TEAM: WHITE / TRIVECTOR
White: Planeringsarkitekt FPR/MSA Gunnar Stormrud, uppdragsledare. Landskapsarkitekt LAR/MSA Mattias Nordström, ansvarig. Arkitekt SAR/MSA Jacob Melin, ansvarig gestaltning. Arkitekt
MSA Erik Nygren, ansvarig stadsbyggnad.
Trivector: Per Gunnar Andersson, ansvarig trafikfrågor, tekn.lic.

Till stöd i arbetet med projektet har även en kritikergrupp
knutits:
White: Arkitekt SAR/MSA Viktoria Buskqvist, kulturgeograf Lisa
Wistrand, arkitekt MSA Kajsa Sperling, landskaparkitekt, LAR/
MSA Stefan Rummel, arkitekt SAR/MSA Johan Lundin, arkitekt
SAR/MSA Lennart Sjögren.
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Situationsplan stadsutveckling,
tävlingsområde

Förslaget ”Resa Gata Stad” bygger på en välgjord analys och på väl redovisade val,
där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav, som samlad väntsal även i fortsatt utbyggnad av stationsområdet, och ges en tydlig central plats i kommande stadsstruktur.
Väl utformade länkar, i form av en omarbetad Vikentunnel samt en ny bro över
spåren i Västra Torggatans förlängning bedöms öka tillgängligheten mellan staden
norr och söder om stationsområdet. En tredje länk, i form av en gångbro, i höjd med
Wennbergsparken västerut, föreslås i en senare, framtida utbyggnad. Länkarna i sig
redovisas som väl utformade stadsrum, där stort fokus lagts på att skapa trygga och
inbjudande miljöer som upplevs positiva både att röra sig och vistas i. De tydliga
stråken och gestaltningen kring dem bedöms ha goda förutsättningar att lyfta stadsmiljön och fungera som katalysatorer för framtida stadsutveckling på båda sidor om
järnvägen som idag i mycket upplevs som en barriär. En av förslagets tydliga styrkor
är hur det arbetat processinriktat, utifrån en god analys av stadens behov och med
förståelse för en välkomnande stadsgestaltning, i såväl dagens situation som framtida
utveckling av denna.
Hamngatan blir i förslaget ett centralt stadsrum som genererar stadsliv och trygga
gatumiljöer för såväl resande som Karlstadsbor. Cykel- och gångtrafik får en viktig
plats i stationsområdet och Vikentunneln breddas för att ge bättre plats åt såväl gångsom cykeltrafikanter som av- och påstigande till tåget. Som ny ”Stationslänk” får
tunneln en avgörande plats i förslaget. En ny broförbindelse, ”Trädgårdslänken”, över
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Stationsplatsen – vy mot öster

spåren i öster, binder samman Stadsträdgården i söder, med staden norr om spåren,
utan att för den skull stänga den visuella länken mellan stadsträdgården och Västra
Torggatan. Den södra delen av stationsområdet får, där bron landar söder om spåren,
även en funktion för turist- och fjärrbussar som dock behöver ses över, på grund av
anslutande brohöjder. Cykelparkeringar finns väl tilltagna såväl norr som söder om
Vikentunneln med en god fördelning mellan väderskyddade och öppna cykelplatser.
Vikentunneln får en utökad funktion och kapacitet som cykellänk genom att den
även breddas och bildar en ny ”Stationslänk” med gång-, cykel- och funktionsytor.
För att öka variation och trygghet i tunneln och intilliggande stadsrum föreslås tre
nya tak samt två nya torgytor vid dess mynningar. Kommunikation till tågen och
plattformarna ska kunna ske direkt både från ”Stationslänken” (Vikentunneln), samt
från ”Trädgårdslänken” (föreslagen bro i förlängningen av Västra Torggatan).
Ett antal byggnader föreslås i etapper, i närheten av stationsområdet såväl norr som
söder om spårområdet, för framtida förtätning och exploatering över tid. Bebyggelsen norr om spårområdet bidrar till att binda samman stationsområdet med resten
av stadskärnan samt till att omdefiniera Hamngatan från barriär till en tydlig och
inbjudande stadsgata.
Förslagets utformning på södra sidan längs Trädgårdsgatan, med nya stadsrum,
vägdragningar och bebyggelse bidrar till att omvandla södersidan till en ny framsida
mot stationsområdet. Godsterminaltomten har i förslaget en terrassering med sammanhållen bebyggelse som kan bidra till att skapa nya kopplingar mellan Inre hamn
och resecentrum.
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Stationslänken, södra entrén

Busstrafiken placeras i förslaget
i huvudsak längs Hamngatan.
Bussresenärerna ska röra sig i och
längs gaturummet som blir en
tydligt prioriterad bussgata. Busstrafiken längs gatan bidrar till
stadsliv och ökad trygghet med
människor i rörelse. Terminalbyggnad saknas i förslaget. Juryn
anser att förslaget visar på ett
intressant förhållningsätt, med en
innovativ lösning som kan bidra
till att förstärka Hamngatan som
ett levande stadsrum där resandet blir en del av stadslivet, men
förslaget har samtidigt en del
svagheter som måste hanteras.
Föreslaget huvudkoncept, som i huvudsak innebär hållplatslägen utmed rak kantsten längs Hamngatans båda sidor, löser i sin nuvarande utformning inte frågan om
en överskådlig bytespunkt för alla kommunikationer. Förslaget behöver bearbetas
för att erbjuda en mer överskådlig och effektiv situation för resenärerna. Det gäller
såväl relationen till tågtrafiken som hanteringen av relationen mellan lokal- och
regionaltrafik. Utsträckningen i längd med hållplatslägen för buss längs en stor del
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Trädgårdslänken, norra entrén

av Hamngatan behöver bearbetas
för att få kortare gångavstånd för
resenärer samt skapa en tydligare
tyngdpunkt för resecentrum, som
föreslagits, vid stationsbyggnaden.
Fler hållplatslägen behövs centralt, närmre stationsbyggnaden
för ökad tydlighet, enkelhet och
tillgänglighet. Det kommer även
att behövas fasta hållplatslägen för
regionaltrafikens linjer för tydligare och enklare orienterbarhet.
Det finns även praktiska problem
av andra slag för bussarna och
deras trafikering av området. Möjligheten att vända körriktning inom stationsområdet samt reglerplatser i närheten till
stationsområdet är exempel på detta. Platser för reglering av tid för regionalbussarna
i närheten (eller i direkt anslutning) av resecentrum/stationsområdet, logistik och
flöden behöver effektiviseras. Trafiksäkerheten måste även beaktas i fortsatt bearbetning av förslaget.
Med Hamngatan som central bussgata med viktiga hållplatslägen, behöver genomfartstrafik begränsas för att skapa god framkomlighet för busstrafiken. En lösning för
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trafik utan målpunkt i city bedöms genomförbar med förbättrade samband utanför
stadskärnan. Viss biltrafik på Hamngatan bör kunna erbjudas möjlighet att finnas
kvar, om än i betydligt mindre omfång än idag.
En fördjupad studie av Hamngatans sektion efterlyses, då förslagets innehåll rörande
körfält, hållplatser och trädens placering behöver analyseras ytterligare. En sådan studie skulle också i detalj kunna visa hur resenärer kan ges väderskydd vid väntplatser
och hållplatser etc.
Juryn anser att förslagsställaren bör ges möjlighet att se över och bearbeta föreslagen lösning, inom ramen för föreslaget koncept, för att tillgodose dessa behov för
busstrafiken. Med bearbetning av tydlighet och tillgänglighet för resenärer samt en
ökad effektivitet i logistik och flöden har förslaget goda förutsättningar att utgöra en
bra helhetslösning vad gäller det framtida stationsområdet och bli en attraktiv och
funktionell knutpunkt.
Förslaget Resa Gata Stad binder – trots frågetecknen kring bussangöringen – väl
samman stationsområdet, med tydliga länkar mellan Tingvallastaden och tänkt
framtida utveckling söder om spårområdet. Den föreslagna bebyggelsen på Godsmagasintomten, söder om befintliga spår, visar på en bra lösning för framtida exploatering. Stadsträdgården ses som en tydlig resurs och blir en viktig öppen plats i den
framtida södra delen av staden, tydligt kopplad till den nya, föreslagna, ”Trädgårdslänken”. Förslaget som helhet har ett tydligt angreppsätt och en vision som över-
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Översiktsbild/volymskiss, tävlingsområdet

tygar. Genom sin utformning skapar förslaget förutsättningar för att låta stationsområdet utvecklas till en mötesplats, vilket skulle ge stora mervärden för Karlstads
stadskärna.
Förslagets sammanlagda styrkor vad gäller Karlstads framtida utveckling och identitet bedöms som både hållbara och flexibla och jurygruppen föreslår därför idéförslaget med motto ”Resa Gata Stad” för fortsatt bearbetning och som bas för fortsatt
planering av stationsområdet och resecentrum.
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Stationstorget – vy mot öster

ANDRA PLACERING
LAGA STADEN
TEAM: &RUNDQUIST / TEMA / RAMBÖLL / STRUCTOR FM PROJEKTUTVECKLING AB
Chefsarkitekt SAR/MSA Henrik Rundquist, vd &Rundquist, arkitekt SAR/MSA Elin Pääjärvi, &Rundquist, landskapsarkitekt LAR/MSA
Per Axelsson, Tema, stf affärsområdeschef Carl Chytraeus, Samhällsbyggnad, Ramböll Sverige och Harald Näslund, projektledare och
fastighetsutvecklare, Structor FM projektutveckling AB

Förslaget ”Laga Staden” tar sig an stationsområdet med ett storskaligt grepp där
stationsområdet kompletteras med byggnader i en ”mellanskala” som gör stationsområdet utmärkande i staden. Hamngatans bredd minskas och en hårdgjord torgyta
placeras framför det befintliga stationshuset, som blir central och samlande punkt
för samtliga resenärer. Stationshuset bearbetas såväl invändigt som utvändigt, för att
göra plats för nya kommunikationer i form av rulltrappor och ramper, och föreslås bli
huvudsaklig knutpunkt för kommunikation och resande, med järnvägen i centrum.
Öster om befintligt stationshus föreslås tre nya paviljonger för att ta hand om såväl
resenärer som Karlstadsbor och besökare som förväntas uppehålla sig i stationsområdet. Förslaget pekar ut olika typer av verksamheter som kan bidra till att skapa den
mötesplats som efterfrågats inom stationsområdet. Byggnadsmaterialet är trä, med
stora fönster och glasade partier. Längs paviljongernas sydfasader kan med fördel
uteserveringar placeras, med uppsikt dels över spårområdet, dels över avlämnings-/
upphämtningsplatser. Mellan paviljongerna och spårområdet bereds plats för taxi
och annan angöring med bil. Byggnaderna bör bearbetas i sin utformning för att få
en mer öppen, tillgänglig och flexibel gestaltning längs Hamngatan, samt eventuellt
även till viss del kunna utökas vad gäller byggnadsvolym, då de förefaller låga med
hänsyn till möjlig exploatering.
Väster om det befintliga stationshuset placeras en samlande bussterminal, i form av
en lång byggnad. Den nya terminalen fungerar som samlande punkt för regional
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busstrafik. Lokaltrafiken placeras längs Järnvägsgatan. Bussterminalen byggs som
en tydlig anläggning för kollektivtrafiken och blir på så sätt en tydlig knutpunkt för
regional busstrafik, väster om dagens befintliga stationshus.
Förslaget har fokus på stadsrummet österut (paviljongerna) och västerut genom den
föreslagna terminalbyggnaden. Den senare bildar barriär mot stadens södra delar
genom sin påtagliga längd. Det södra stadsrummet lämnas i stort sett obearbetat,
vilket även det förstärker känslan av en ny barriäreffekt.
Vikentunneln blir förutom huvudentré till tåget, även passage för gående, samt till viss
del cykel, som här kan ledas, och rymmer även ett tvärstråk för passage från stationshuset till den nya bussterminalen, under mark. Kommunikation för gående mellan
stationshuset och den nya bussterminalen i väster sker alltså dels i marknivå, dels under
jord, via rulltrappor. Runt stationshuset föreslås ramper och uppbyggnader, som med
murar och räcken riskerar att skymma huset som idag utgör ett viktigt fondmotiv i förlängningen av Järnvägsgatan. Föreslagen lösning innebär relativt omfattande ombyggnader både i och kring stationshuset, vilket kan kompliceras av att det huset är skyddat
som Byggnadsminne av Länsstyrelsen i Värmland. Juryn ställer sig frågande till vad
det skulle innebära för förslaget som helhet om föreslagen betydande ombyggnad skulle
visa sig svår eller omöjlig att genomföra till följd av denna märkning.
I öster föreslås en ny tunnel under spårområdet i Västra Torggatans förlängning,
även här ska cyklar kunna ledas under spåren. Mellan de två länkarna under järnvägen, och framför stationshuset skapas ett långsträckt, hårdgjort, torg.
Förslaget innehåller en välplanerad men ytkrävande bussterminal med fasta hållplatser vid snedställda busslägen, väster om det befintliga stationshuset. Den nya
terminalen blir en tydlig signalbyggnad för resenärerna, i nära relation till befintligt
stationshus. Reglerplatser för busstrafik arrangeras väster om denna nya terminalbyggnad, och stor vikt har lagts vid att utveckla körfält och vändplatser för regional
busstrafik. Juryn uttrycker viss tvekan till att terminalbyggnaden är väl statisk i sin
utformning för att svara mot framtida utveckling av busstrafik och stadsutveckling.
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Situationsplan stadsutveckling, tävlingsområde

Volymskiss, Vikentunneln

Över och under mark måste gående mellan stationshus och bussterminal korsa körfält, för buss och/eller cykel, och trafiksäkerhetsmässigt
bör de korsningar som skapas, säkras för gående resenärer på väg mot
bussterminalen.
Förslagets huvudsakliga styrka är hur busstrafiken tas om hand vad
gäller reglerplatser, uppställning och vändplatser och ur det perspektivet
fungerar förslaget väl. Samtidigt innebär bussarnas ytmässiga anspråk
att berörda stadsrum och samband påtagligt förändras, främst vad gäller
flexibilitet inför framtida trafikeringssystem, trygghetsaspekter och
barriäreffekter. Förslagets övergripande struktur, med byggnadernas
placering och de platsbildningar som uppstår, tycks snarare förstärka
den barriär som spårområdet utgör än fungera som ett överbryggande stadsrum.
De sammanlänkande och överbryggande effekterna av förslaget verkar outvecklade.
Den länk som föreslås under järnvägen i öster riskerar bli ytterligare en smal, lång
passage under mark och skulle kunna ges en mer övertygande utformning, som länk
mellan norr och söder. Vikentunnelns utformning skulle också behöva ses över, då
det är önskvärt att kunna cykla under järnvägen på denna plats i kombination med
resandeströmmar till och från tåget. Utformningen av entréer och torgytor kring
tunnelns mynningar skulle kunna ses över för att möjliggöra detta.
Den södra delen av stationsområdet lämnas i förslaget i stort sett obearbetad, vilket
ger ett något ofärdigt och osammanhängande intryck av helheten.

3d-sektion genom Vikenpassagen
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Vy, förslaget resecentrum i förlängning av Västra Torggatan

DELAD TREDJEPLACERING
KARLSTAD MÖTS
TEAM: GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS (GPA) / WSP
Thomas Bonde Hansen, tävlingsledare, designchef, arkitekt MAA, GPA. Mikael Åberg, ass. tävlingsledare, civilingenjör V, avdelningschef WSP Samhällsbyggnad. Peter Sand, arkitekt MAA, GPA. Brunella Vejbaek, landskapsarkitekt MDL, cand.hort.arch, GPA. Landskapsarkitekt LAR/MSA Lorena Diaz Pohl, WSP Samhällsbyggnad. Planarkitekt MSA Annika Thörneby, WSP analys & strategi. Sara W
Jorgensen, arkitekt MAA, GPA. Bo Lindelöf, civilingenjör/civilekonom, uppdragsledare, WSP Samhällsbyggnad. Marlene Björ, trafikingenjör/trafikplanerare, WSP Samhällsbyggnad.

Förslaget ”Karlstad möts” är väl genomarbetat och välstuderat, men resonemanget
kring förslagets huvudidé – att placera en ny stationsbyggnad som en bro över spåren
i Västra Torggatans förlängning – blir svårgripbart då det på ett definitivt sätt delar
upp stationsområdet i flera centrumpunkter istället för att samla dem. Resecentrums
huvudbyggnad föreslås spänna över spåren som en bro för att länka ihop stadens
norra och södra sida. Som symbol, är huset/bron även tänkt att fungera som en ”port
till Karlstad” för långväga resenärer.
Den nya byggnaden placeras i Västra Torggatans förlängning. Fasaden mot staden
– med en trappa upp till husets andra våning som fungerar som en inre bro över
spåren – blir ett viktigt fondmotiv från stationsområdets norra sida. Byggnaden/bron
bildar ett nytt inomhusstadsrum, och från huset får man både utsikt över staden
och tåg och plattformar kan angöras. Förslaget föreslår en ny, breddad mittplattform
med sedumtak, som komplement på spårområdet. Sedumtak är också en viktig del i
den bussterminal som löper längs spårområdet, på dess norra sida, och som föreslås
bli centrum för regional busstrafik, med reglerplatser och dockning. Hamngatan
förändras och utgör huvudstråk för bussar, med avstigningsplatser framför den gamla
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Resecentrum binder samman
Karlstad tvärs över bangården

stationsbyggnaden. Söder om spåren får den nya resecentrumbyggnaden mer karaktär av ett landskapselement, då brobyggnaden smalnar av och avslutas i en trappad
park vid den södra huvudingången för att knyta an till stadsträdgården. Ett område
med ny bebyggelse föreslås på godmagasinstomten, med ett tydligt torn som pendang till Löfbergsskrapan, invid Inre hamn. Den nya bebyggelsen, med kontor och
bostäder, bildar även den ett nytt landmärke i Karlstad där dess högsta hus ligger i
förlängningen av Östra Torggatan och även det anknyter till stadens nord-sydliga
siktlinjer.
Cykeltrafik har i förslaget fått stort fokus, och väl tilltagna cykelparkeringar finns
både norr och söder om stationsområdet. En breddad Vikentunnel blir också en viktig länk genom staden, och det intilliggande Stationshuset blir centrum för cykeltrafiken, då det görs om till cykelverkstad och café. Juryn ser stora kvaliteter i cykellösningen genom Vikentunneln, men ställer sig mer frågande till lösningen för gående
i den inbyggda brolösningen, över spåren, i Västra Torggatans förlängning. Förslagsställarna beskriver här ett inne-rum med butiker och verksamheter, men oklarhet
råder kring öppettider och tillgänglighet. Frågor väcks även kring trygghetsfrågor
och juryn är också tveksam till drift och underhåll av en sådant interiört stadsrum.
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Det nya resecentret löper över järnvägen och blir ett nytt kännetecken för Karlstads infart

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
4 pl. “kiss & ride”

Lekplats

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

Meet’n’Eat

Kök

Toaletter

Ny dubbelriktad cykelbana
3 pl. 18 m lokalbuss

Upphöjd trafiksäker övergång
5 pl. taxa

2 pl. hc-parkering
4 pl. 15 m reglerplatser
Infart

4 pl. 15 m regional avstigning

Asfalt

Utsikt mot Karlstad centrum

Granitstenläggning

Cykelpump

Café

Hotell

Asfalt

Ny dubbeltriktad cykelbana
Uteservering

God översikt för cyklister

Vä s tr a Tor gga ta n

J ä r nvä gs ga ta n

3 pl. 18 m lokalbuss

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

Norra huvudindgången

Cykelverkstad

Cykel-p, 475 pl.

Cykeluthyrning Ny ingång

Sedumtak

Takfönster

Hiss

Bussterminal

Hiss
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.
Existerande gångtunnel

Hiss

Sedumtak över plattform

Ös

Väntsal och affärer

Ny bro
Rum med utsikt till plattformar och stad

Ljusgård

Pausrum för chaufför
Sedumtak
Gångväg

Ny öplattform

Bänk

Hiss

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
tunnellösning eftersom det finns stora risker att en sådan lösning
kommer att uppfattas som otrygg att färdas i dygnet runt.
Offentlig gångväg
Kont

Affärer
Kontorshus

Ny cykeltunnel

Väntsal

Hiss

Ny sidoplattform

Trappa
Trappa

Sedumtak över cykelparkering

Cykel-p, 580 pl.

Låst cykelparkering

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

Ombyggd ramp med mindre
lutning (max 7%)

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.

Kontorshus

Södra huvudindgången

Korttidsparkering
Landskapet öppnar sig mot tunneln

Kontorshus

Hiss

Trappa
Sitt-trappa

Öppet ner till parkeringsdäck

Kontorshus

Kontorshus
Öppet ner till parkeringsdäck
Aktiva bottenvåningar med små
affärer, caféer och liknande
Offentlig gångväg
Öppet ner till parkeringsdäck
Öppet ner till parkeringsdäck
Frodig plantering

Grön slänt

Grön slänt
In- og utfart parkering

Parkering

Trädgårdsgatan
3 pl. turistbussar

Situationsplan stadsutveckling,
tävlingsområdet

Juryn ställer sig frågande till det nya resecentrets möjlighet att bli generator för den
stadsutveckling som förslagsställarna ser, och uttrycker tveksamheter till den uppdelning av staden som istället tycks bli konsekvensen. Förslaget ses därför inte utgöra en
bra bas för fortsatt utveckling av stationsområdet och resecentrum.
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DELAD TREDJEPLACERING

Vy från Vikengatan över södra
entrén till Karlstad centrum och
resecentrum

TILL VIKEN
TEAM: WINGÅRDHS, WSP
Arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh, Wingårdhs. Arkitekt SAR/MSA Jonas Edblad, Wingårdhs. Planarkitekt FPR/MSA, David Lindqvist,
Wingårdhs. Landskapsarkitekt LAR/MSA Håkan Lundberg, Wingårdhs. Per Solér, trafikanalytiker, trafikplanerare, WSP Analys &
Strategi

Förslaget ”Till Viken” uppfattas som ett tilltalande och starkt grepp, för en större
stad, men juryn bedömer, efter inläsning, inte att det ligger helt i linje med det Karlstad efterfrågat i visionen för sin framtida utveckling. Förslaget består av ett antal
större delar, varav två bussterminaler, väster och öster om befintligt stationshus, samt
en ny resecentrumbyggnad som en byggd bro över spåren, väster om befintligt stationshus. Stor vikt har också lagts vid utbyggnad och exploatering av området öster
om stationen, på godsmagasinstomten, samt norr om spårområdet. Mellan dessa två
kraftigt utbyggda kvarter, löper en nord-sydlig länk i Västra Torggatans förlängning,
som en gångbro över spåren. Bron fungerar även som angöring till spåren i ett östligt
läge.
Det gamla stationshuset görs om till restaurang/saluhall. En ny restaurang placeras
också söder om spårområdet, invid den nya föreslagna gångbron över spåren och med
tydlig koppling även till Stadsträdgården och stadens södra delar.
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Vy från Järnvägsgatan över västra delen av Karlstad centrum
och resecentrum

Vikentunneln får en central roll för cykelförbindelse under spåren, och ges två nya,
omarbetade entrérum, med ramper och cykelgarage i nära anslutning. Från Vikentunneln anordnas också direkt förbindelse till plattformarna, och vidare till den nya
terminalbyggnaden som byggs som en bro i ”zigzag” över spåren. Den nya byggnadens huvudsakliga funktion föreslås vara vänthall, med kundcenter, sittgrupper och
”foodcourts” som föreslagen verksamhet. Juryn befarar att byggnaden är alltför väl
tilltagen och blir svår att aktivera, samtidigt som de många andra platser som föreslås
i området, med caféer och restauranter som samlande funktioner.
Bussterminalsfunktionen delas upp på i huvudsak två byggnader, båda med sågtandslösning längs Hamngatan. Terminalbyggnaderna är främst tänkta för regionbussar, medan lokalbussar förläggs främst till Järnvägsgatan. Regionbussarnas
angöring från öst, respektive väst, arrangeras längs Hamngatan, som görs om till en
2-filig stadsgata, kompletterad med nya zoner för vändning och med reglerplatser
anordnade väster om stationsområdet och den föreslagna västra terminalen. Juryn
befarar att trafiken på Hamngatan blir alltför omfattande, och att den i kombination
med de två terminalbyggnaderna längs spåren förstärker en barriäreffekt snarare än
att motverka den, trots de två byggda länkarna över spåren. Otydligheten avseende
vilken av de olika stationshusen som är central för resenären är också problematisk.
Stationshallen föreslås med trä som huvudsakligt material, i en kraftig och karaktärsfull, limträkonstruktion vilket är tilltalande. Förslagsställaren har även arbetat
med gröna, till viss del tillgängliga tak, och har ett väl formulerat koncept vad gäller
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Flygbild över stationsområdet

Situationsplan stadsutveckling,
tävlingsområdet

dagvattenhantering och klimatzoner. Mycket av bebyggelsen vänder sig dock mot
stadens norra sida, och det framstår som otydligt hur de terminalbyggnaderna kan
erbjuda kvaliteter för brukarna längs de södra fasaderna.
Förslaget är storslaget, elegant och stramt i sin utformning, och har stora kvaliteter,
men juryn bedömer det som alltför otydligt vad gäller framtida stadskvaliteter då
det dels skapar långsträckta fasadstrukturer längs Hamngatan, dels högt exploaterade kvarter i öster, utan att tydligt uttrycka hur de olika delarna av staden genom
dessa kommer att kopplas samman. På den norra sidan tycks det äldre stationshuset
nästan försvinna i tillagda byggnader och strukturer. På den södra sidan föreslås fina
gatumiljöer, men i sin helhet framstår förslaget som en stor anläggning, utan tydlig
centrumpunkt, och juryn bedömer inte att det kan utgöra en god grund för utvecklingen av resecentrum och stationsområdet som helhet.
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