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Vad är det här?

K
arlstad Waterfront är framtaget som en reaktion mot det på Karl-
stads Kommuns samråd presenterade detaljplaneförslaget till plan-
området Kanoten. Bakom förslaget står den idéella, partipolitiskt 
oberoende stadsmiljögruppen Operation Karlstad. Upphovsmän-

nen är ett antal personer verksamma såväl inom arkitekt- som inom formgiv-
ningssektorn. De idéer som presenteras vilar på erfarenheter inhämtade från 
studier av ett antal framgångsrika internationella ”Waterfront developments”.

Förhoppningen med Karlstad Waterfront är att få till stånd en bredare diskus-
sion om hur morgondagens stad ska se ut, vilka av Karlstads värden som kan 
förädlas och vilka som bör värnas, samt sist inte minst, vem vi har som ambition 
att attrahera med den stad vi bygger.
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Vad vill vi ändra på?

D
et aktuella planområdet, Kanoten, rymmer en fascinerande möj-
lighet för Karlstad City att växa ut mot Vänern. Just detta har 
också varit ett uttalat mål i det av Karlstads Kommun framtagna 
detaljplaneförslaget. Att skapa förutsättningar för att en levande, 

funktionsblandad och modern stadsmiljö ska kunna växa fram. Som en tydlig 
signal kring denna ambition har man givit området en kvartersstruktur enligt 
rutnätsform, i likhet med Karlstads centrum. Man har också valt att låta områ-
det ha en hög exploateringsgrad. Dessa två ambitioner delar vi och därför har 
vi inte gjort något avsteg från dem i vårt förslag, Karlstad Waterfront.

I det förslag till exploatering och bebyggelse som presenterats hittar vi dock 
få inslag som vi anser drar nytta av platsens unika förutsättningar och skapar 
förutsättningar för en attraktiv, levande stadsmiljö. Tvärtom anser vi snarare 
att de presenterade förslagen hotar att om inte kullkasta så åtminstone kraf-
tigt försvåra sådana ambitioner.

På de punkter som presenteras på följande sidor skiljer sig därför Karlstad 
Waterfront från kommunens förslag.
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1. Tullholmsparken, eller Karlstad Waterfront Park 
 – planområdets gröna natursida.

G
rönområdet söder om Packhusgatan, med ruff strandäng ner mot Tullholmsviken, 
bevuxen med en rad fullvuxna och vackra träd, som närmast ger området en park-
karaktär, vill kommunen i sitt förslag bebygga, medan vi vill bevara det intakt och 
istället utveckla det i riktning mot en urban naturpark. Den bebyggelse som Kom-

munen planerat här, inklusive höghusen, har vi flyttat in i kvarteren på andra sidan Packhusga-
tan. Detta anser vi dessutom skapar en och ett avsnitt med fotografier från miljöer som tjänat 
som inspiration till förslaget tätare och mer stadslik stad, och ger bättre förutsättningar för det 
levande stadliv som vi vill ska uppstå.

Grönområdet är i våra ögon vitalt för att bibehålla kontinuiteten i det sammanhängande gröna 
vattennära promenadstråk som västerut löper runt hela Orrholmen och vidare runt Marie-
bergsviken. Söderut öppnar det upp från den tätare staden och fungerar som en entré mot det 
populära promenad-, jogging- och cykelstråket ut längs Hammaröleden och åter in mot Karl-
stad via Jakobsbergsbron och gamla flygfältet. 

Just denna typ av ruffa naturmiljöer och stråk anser vi utgör något av det som ger Karlstads 
innerstad sin unika identitet och karaktär, där naturen och vattnet känns ständigt närvarande. 
Överallt i staden. Denna typ av miljöer bör därför vid varje tillfälle så långt det är möjligt värnas 
som offentliga strövområden. Inte exploateras för privata bostadsändamål. Ett tankesätt man 
från Karlstads Kommuns sida också tidigare gett uttryck för i sina visioner om Dem Goda Gröna 
Staden”.

I Karlstad Waterfront har vi därför valt att freda hela grönytan söder om Packhusgatan från ex-
ploatering och istället satsat på att utveckla miljön som en offentliga parkmiljö.Vi vill förstärka 
dess karaktär som urbant grönstråk, park och grön lunga och öppna upp det mot vattnet. På 
ömse sidor om cykelstråket som löper parallellt med Packhusgatan har vi därför låtit anlägga al-
léträd. På grönytan kan vi tänka oss ett nät av mindre, slingrande promenadstigar belagda med 
stenmjöl, och kantade med vackert utformade sittmiljöer. I vattenlinjen leker vi med tanken att 
låta anlägga en slingrande promenadbrygga som ömsom vandra över land, ömsom över vatten. 
Vi leker också med tanken på en pir som leder ut över vattenpegeln.

Tullholmsparken, eller Karlstad Waterfront Park, kan med fördel också knytas ihop med och 
integreras med de övriga grönytor som omfamnar Tullholmsviken med båtbryggor, lekparker, 
idrottsplaner och strövområden för att skapa en riktig urban parkmiljö som kan bli en resurs 
för hela Karlstad.

Kanotklubben vill vi utveckla till en grönblå spårcentral. En sorts hybrid mellan Naturum och 
Kilenegården. Självklart med kanotklubben kvar i huset. Men också med möjligheter till trä-
ning, bastubad och en cafeteria. En värdefull lunga, mötesplats och naturskön oas i en stad som 
växer sig allt tätare.

Grönområdet tjänar också som en mjuk kontrast till den hårt trafikerade Packhusgatan och den 
tätare staden som tornar upp sig på andra sidan. Och skapar en välkomnande, naturskön och 
grön entré till Karlstad.
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2. Packhusgatan och kvarteren mot Tullholmsparken
 – en grön esplanad med utsikt mot naturen

I 
kommunens förslag har man velat omvandla Packhusgatan till en levande 
stadsgata, kantad av höga hus på bägge sidor och fylld av urbant liv, affärer 
och caféer. Vi ser få förutsättningar för att dessa mål skulle uppnås med de 
i planen givna förutsättningarna. Istället ser vi risken för en tunnel fylld av 

trafik, avgaser och buller. Berövad kontakten med grönskan och vattnet. Knappast 
något som kan tjäna som dragplåster för resten av området.

I  Karlstad Waterfront har vi, som vi beskrivit i punkt 1, fredat miljön söder om 
Packhusgatan från bebyggelse och istället flyttat denna in i kvarteren norr om Pack-
husgatan för att låta dem bidra till folklivet där. 

Vi har klätt in Packhusgatan med höga alléträd på ömse sidor i hela dess sträckning 
för att ge den ett mer stadslikt utseende. Men också för att dämpa bullret och för att 
bädda in trafiken i grönskan, sett från fastigheternas fönster. Och för att skapa en 
mjuk övergång från parken till staden.

Luckor i fastighetsraden längs Packhusgatan kan med fördel fyllas igen av ytterlig-
are fastigheter. Vi tänker oss kontor i de lägre 2-3 våningarna, och bostäder högre 
upp. Maxhöjden här har vi satt 8 våningar vilket möjliggör påbyggnad på befintliga 
fastigheter.

Entréer till kontoren bör tas upp mot Packhusgatan för att möjliggöra entré häri-
från, men också för att skapa en ökad känsla av öppenhet och motverka känslan 
av en död vägg. En smal körväg med möjlighet till gatukantsparkering bör därför 
anläggas närmast husen på norra sidan vägen, med tillfart via området.

På fastigheternas tak kan med fördel såväl privata som offentliga gröna takterraser 
anläggas, då här bjuds en strålande utsikt. Detta gäller för övrigt samtliga fastighet-
er i hela området. Och medan vi är restriktiva med balkonger som sticker in i och 
inkräktar på det offentliga stadsrummet i övriga kvarter i området, kan vi ut mot 
Packhusgatan tänka oss att göra ett avsteg från detta. Här bjuds en strålande utsikt 
ut mot Tullholmsparken, Tullholmsviken och Vänern.
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3. Kanoten, Karlstads sjöstad – en urban stadsdel   
 och ett vitalt tillskott till Karlstads innerstad

I 
planområdets inre, centrala delar, vill vi skapa möjligheter för framväxt 
av en hög urban täthet med tydlig stadskaraktär. I dess centrum tillåter 
vi att den urbana tätheten växer mot 10 våningar och i dess mitt har vi 
berett plats för fyra smäckra höghus med glasfasad i 20-25 våningar. El-

ler kanske ännu högre.

I dessa tre centrala kvarter har vi föreslagit att bottenvåningen utformas så 
att den kan rymma inomusgallerior med entréer från alla väderstreck, i likhet 
med Mitt i City inne i Karlstad. I fastigheterna har vi dessutom föreslagit, även 
här precis som på Mitt i City, att de utformas med parkeringsgarage i källarvå-
ningarna. Överallt i området tillåts dessutom gatukantsparkering.

Vi vill lägga stor vikt på utformningen av gaturummens intimitet och trivsel 
och som en del av satsningen på att ge området en grönblå (natur/vatten) ka-
raktär har vi därför jobbat med gatukantsträd i samtliga gaturum. På samma 
sätt som man ursprungligen gjorde i Karlstads innerstad.

Framväxten av det centrala området kommer att ske över en tidsperiod på 15-
30 år och bör också betraktas ur ett sådant perspektiv. De förutsättningar vi 
dag skapar kommer att vara vitala för möjligheten att i framtiden få se visionen 
om en urban och levande stadsdel bli verklighet. Utformningen av det offent-
liga rummet, dvs gaturummet, är synnerligen vitalt ur denna aspekt. Mycket 
höga krav på andelen offentliga bottenvåningar bör därför ställas i den bebyg-
gelse som växer fram. I de centrala kvarteren bör den ligga på 100%. I genom-
snitt bör den inte understiga 70-80%. Döda väggar eller långa gaturumsavsnitt 
utan entréer bör så långt det någonsin är möjligt undvikas. Dessa är förgö-
rande för stadslivet.

Förutsättningen för att dessa inre stadskvarter någonsin ska utvecklas till le-
vande stadsmiljö är dock hur vi förvaltar områdets stora primära kvaliteter, 
dvs den gröna sidan mot Tullholmsparken som vi behandlat under punkt 1, 
samt ansiktet in mot staden, det vi i vårt förslag valt att kalla Kanalstaden. Se 
vidare under punkt 4.
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4. Kanalstaden  
 – en stadsdel för unga kreativa företagare

V
attensidan mot Inre Hamn utgör som vi ser det aktuella planområdets 
framsida, eller ansikte in mot staden om man så vill. Miljön här erbjuder 
unika möjligheter för stadsbyggande. Detta har vi i vårt förslag, Kanal-
staden, ta fasta på genom att försöka skapa en stadsmiljö som är unik 

inte bara i Karlstad utan i Skandinavien och faktiskt, Europa. 

Vi vill skapa en stadsmiljö som förenar småskalig intimitet med urban dynamik på ett 
sätt som kan locka en ny generation av unga och kreativa människor att bo kvar och 
verka i Karlstad efter avslutade studier på Universitetet. Men också att locka unga och 
kreativa människor utifrån att välja Karlstad som ett intressant boendealternativ till 
storstaden. Vi vill med Kanalkvarteren skapa en kreativ, dynamisk och urban stads-
miljö där man kan både arbeta och bo. Där småföretag kan flockas och få möjlighet 
att växa, inspireras av och korsbefrukta varandra. På kajkanten mitt inne i Karlstad.

Som sinnebild för Kanalstaden har vi använt oss av såväl gamla som moderna kanal-
städer, runt om i världen, bl a i Holland, England, Italien och Danmark. Med utgångs-
punkt i dessa har vi försökt skapa en miljö där vi korsbefrukat deras kvaliteter med 
de unika förutsättningar som finns just här i Karlstad. Målet har varit att skapa något 
som är unikt och inte finns någon annan stans. 

Hur har vi då gått till väga? Vi har till att börja med förlängt kajkanten från den inre 
hamnmiljön hela vägen österut. Dessutom har vi skapat fem öppna vattenrum som 
skär in i kvarteren. På så vis förlänger vi vattenlinjen och ger områdets vattenfront 
en dynamisk och spännande kanalkaraktär. Bebyggelsen som vi vill se växa fram här 
är moderna, urbana radhus. Smala fastighetskroppar som alla får en individuell och 
kreativt utformad karaktär. Allt för att skapa ett område med en hög grad av småska-
lig dynamisk mångfald och variation.

I samtliga kvarter i Kanalstaden vill vi ha ett mycket högt inslag av offentliga bot-
tenvåningar i 1-2 våningar med plats för mindre kontor, service, handel och restau-
ranger. Maximal höjd på fem våningar med öppna, gröna takterraser, men utan ut-
kragande balkonger . Allt för att slå vakt om bebyggelsens urbana karaktär. Längst 
ute på kajkanten löper ett promenad- och cykelstråk som med vackra bågbroar över 
bassängerna knyter ihop yttre hamnen med centrumkärnan.

Längs kajkanterna i bassängerna kan vi också tänka oss att tillåta etablering av hus på 
flytande pontoner, på samma sätt som längs kajkanten i flera av de områden som vi 
hämtat insipiration från, men som man också kan hitta t ex i Västra Hamnen i Malmö. 
Detta skulle ytterligare bidra till att öka dynamiken och den marina karaktären.
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Kanalkvarteren, från en punkt någonstans ovanför det höghus som byggs längst ute på Bryggudden, dvs dagens Tyggårdsviken.

Kanalkvarteren sedda från toppen av kvarteret Vågmästarens yttersta höghus.
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Kanalkvarteren, med fasaderna, bassängerna och broarna in mot Inre Hamn.

Kanalkvarteren, med fasaderna, bassängerna och broarna in mot Inre Hamn. I bakre kanten Tullholmsvikens strandlinje.
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Tullholmsviken med den blivande Karlstad Waterfront Park, eller Tullholmsparken, Packhusgatan samt områdets fasad söderut.

Tullholmsviken, Packhusgatan, den blivande Tullholmsparken sedda från väster med nya Paddelklubben i bortre kanten.
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Kanoten, eller Karlstad Sjöstad, sedda från bron över Hammaröleden, med det glasade gymet på nya paddelklubben i förgrunden.

Kanoten, eller Karlstad Sjöstad sedda från Tullholmsparken med den allékantade Packhusgatan i förgrunden.
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Den allékantade Packhusgatan sedd västerifrån. Till höger Tullholmsparken, Tullholmsviken och i fjärran Paddelklubben.

Den allékantade Packhusgatan sedd österifrån. Till vänster Tullholmsparken. Till höger planområdets fasad söderut.
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Karlstad Waterfront. Eller Karlstad Sjöstad om man så vill. Planvy sedd från ovan med Inre Hamns vatten till höger.
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Inspirationsbild. Varierade fasaduttryck.

Inspirationsbild. Varierade fasaduttryck.
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Inspirationsbild. Kanalkvarter.

Inspirationsbild. Kanalkvarter.
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Inspirationsbild. Gatumiljö.

Inspirationsbild. Gatumiljö.
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Inspirationsbild. Kanalmiljö med flytande bostäder.

Inspirationsbild. Tutti Frutti, England. Dataskiss till modernt kanalstadskoncept.
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Inspirationsbild. Modern kanalstad med varierade fasaduttryck.

Inspirationsbild. Modern kanalstad med varierade fasaduttryck, men utan offentligt rum och stadsliv.
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Inspirationsbild. Nya paddelklubben. En grönblå spårcentral med gym och caféteria.

Inspirationsbild. Vindlande promenadbrygga i Christinehovs Ekopark. Något för Tullholmsparken?
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Inspirationsbild. Urban vattennära parkmiljö. Målbild för Tullholmsparken.

Inspirationsbild. Urban vattennära parkmiljö. Portland Waterfront Park. Målbild för Tullholmsparken?
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Vill du veta mer om Karlstad Waterfront?

Frågor kring Karlstad Waterfront besvaras av Peter Sö-
rensen, initiativtagare till Operation Karlstad. Vi kommer 
gärna ut och presenterar idén och berättar om vilka tan-
kar som ligger till grund för den. Samtliga skissbilder från 
området är fria för användning vid publicering i samband 
med artiklar om Karlstad Waterfront. Hör av er vid behov 
så mailar vi över vad ni behöver.

Så kontaktar du Operation Karlstad:
Kontaktperson Peter Sörensen
Tel 0730-20 52 82
Mail peter@operationkarlstad.se


