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Sammanfattning

Rumslig potential för offentliga stråk och mötesplatser.
Offenliga stråk och mötesplatser i och kring Inre Hamn utifrån de utvärderade planerna, skisserna och planlabbarna. 
De streckade vita linjerna visar på effektiva föreslagna kopplingar och de röda på strategiska kopplingar på längre sikt.

Svårforcerade barriärer till stadskärnan - De omgi-

vande barriärerna ger Inre Hamn svaga grundförutsätt-

ningar att vävas samman med Centrums stadsliv. 

Ökad rumslig variation - De utvärderade planerna 

medför att stadsstrukturen bidrar till en tydligare 

uppdelning mellan väl integrerade centrala gator längs 

kajerna och mer avskilda stadsrum i områdena innan-

för dessa. Detta kan vara en positiv rumslig utveckling 

att bygga vidare på i det fortsatta planarbetet. 

I de centrala stråken ges grundförutsättningar för ett 

mer varierat innehåll samtidigt som ostörda stadsrum 

innanför dessa kan utvecklas till attraktiva strandnära 

och stadsnära bostadskvarter. 

Strategiska mötesplatser - Hamntorget och Brygg-

torget har goda förutsättningar att fungera som 

mötesplatser i området. Det gröna torget och torget i 

Barkassen kommer dock ligga avskilt.

Tunnel Drottninggatan/Tyggårdsviken - Ger främst 

lokala effekter på tillgängligheten. Pråmvägen stärks 

som ett betydelsefullt rum för förflyttningar mellan 

stadsdelarna. Den svaga förankringen i näromgiv-

ningen pekar på att tunneln kan upplevas som otrygg 

nattetid.

Tunnel Västra Torggatan/Trädgårdsgatan - Ger 

en relativt liten effekt på tillgängligheten och 

orienterbarheten i området som helhet.

Broläge 1 - Ger ökad kontakt mellan Barkassen och 

Tyggårdsviken

Broläge 2 - Små förändringar i tillgängligheten mellan 

områdena.

Broläge 3 - Stärker de offentliga rummen längs 

kajerna.

Broläge 4 - Knyter effektivt samman Inre Hamn och 

Herrhagen och ger goda förutsättningar för en framti-

da stadsutveckling av de södra delarna av Viken. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Inre hamn är ett stadsförnyelseområde kring Karlstads 

inre hamn och hamninloppet. Planarbetet med Inre 

Hamn har inriktats på att utvidga stadens centrum ner 

mot Vänerns strand i söder. 

Kommunen har formulerat ramarna för Inre hamns 

utveckling i ett stadsbyggnadsprogram. Visionen för 

arbetet är att Inre Hamn i Karlstad ska bli ett av Sveri-

ges tio mest attraktiva stadsförnyelseprojekt. Som en 

del i detta arbete har de senaste tio åren varit inriktade 

på att återta kontakten med vattnet, återinföra stads-

känslan och skapa attraktivitet i miljön för boende 

såväl som för arbetande i området. 

Den rumsliga tillgängligheten till Inre hamn ses här 

som en viktig grundförutsättning för det mer varierade 

utbud av handel, boende och service som är tänkt att 

förnyelseområdet ska innehålla på lång sikt. Genom 

att fler naturligen passerar Inre Hamn ges också ökade 

förutsättningar för tryggheten i de offentliga rummen.

1.2. Uppdraget
Spacescape AB har fått i uppdrag av Karlstads 

kommun stadsplaneringsförvaltning att genomföra 

en utvärdering av hur de framtagna planskisserna 

och detaljplanerna i Inre hamn påverkar den rums-

liga tillgängligheten inom Inre hamn och mellan inre 

Hamn och omgivande stadsdelar. Utifrån program-

mets målsättningar har sedan förutsättningarna för den 

önskvärda markanvändningen och tänkta mötesplatser 

utvärderats.

Uppdraget har även inkluderat en utvärdering av den 

rumsliga integrationen i samband med fyra alternativa 

brolägen och en tunnel mellan Inre Hamn och Karl-

stads centrum.

1.3. Medverkande
Tobias Nordström, Spacescape AB

Alexander Ståhle, Spacescape AB

Daniel Nordholm, Stadsplaneringsförvaltningen
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2. Om analyserna
Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga till-

gängligheten i en stadsstruktur med hjälp av en axial-

karta. Axialkartan byggs upp av det minsta antalet 

siktlinjer som kan inskrivas i gatu- och gångvägssyste-

met. Axialkartan är där igenom i grunden en kognitiv 

modell, dvs att rumssystemet beskrivs/karteras utifrån 

ett upplevelseperspektiv. 

Inom space syntax benämns relationen mellan de ingå-

ende delarna som rumslig integration. Kort sagt, en 

väl integrerad linje är väl tillgänglig i det analyserade 

området. Det intressanta med integrationsvärdena är 

att de, trots den renodlat rumsliga bakgrundsdatan, 

visat sig ge en  god bild av stadslivet och dess skiftande 

grader av intensitet i traditionella städer (vilket verifie-

rats av svensk som internationell forskning). Vad som 

därmed skapats inom space syntax-forskningen är en 

analysmetodik som undersöker och i många fall kan 

sägas fånga grundläggande relationer mellan stadsform 

och stadsliv.

Med place syntax-analyser kan tillgängligheten till 

olika målpunkter beräknas, som t.ex.. service, butiker 

och grönområden. Analysen kan klargöra hur nära det 

är från varje adress i ett område till en eller flera attrak-

tioner, eller så kan man räkna hur många attraktio-

ner det finns inom en viss radie. Avståndet kan mätas 

både i meter och i axialsteg. Avståndsberäkningen i 

Axialkarta. De vita linjerna representerar siktlinjer. 

meter bygger på axialkartan, dvs. där det är möjligt 

att förflytta sig och inte i fågelavstånd (vilket ofta är 

det  gängse måttet inom tillgänglighetsforskningen). 

Bortre gräns för gångavstånd har satts till 1500 meter. 

1000-1500 meter är standard inom trafik- och rekrea-

tionsforskningen. Ett grundantagande är att avståndet 

i siktlinjer i högre grad än avståndet i meter styr vad 

som upplevs som tillgängligt och nära. 

Med hjälp av analyserna ges här en möjlighet till att 

utvärdera planskissers ekonomiska och sociala konse-

kvenser redan på ritbordet och därmed kontinuerligt 

bearbeta dem för att bättre uppnå uppsatta mål. (Läs 

mer på www.spacescape.se)

Space syntax. Rumslig integrationsanalys där färgerna 
representerar integrationsvärdet. 

Place syntax. Färgerna representerar fastigheternas 
orienterbarhet till närmaste livsmedelsbutik. 
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3.1. Tillgänglighet
Målsättningen från kommunens sida är att Inre hamn 

skall upplevas som en del av Karlstads centrum, d.v.s. 

att både hemmahörande och besökare dagligen passe-

rar genom Inre hamnen och att ett mer varierat utbud 

av funktioner och sociala aktiviteter där igenom får 

goda grundförutsättningar att utvecklas.  Strategin 

för gång- och cykeltrafiken genom området bygger på 

ett snabbt stråk, det s.k. ”bråttomstråket,  för snabba 

förflyttningar genom Inre hamnen och omgivande 

stadsdelar och ett långsammare ”rekreationsstråk” för 

avkoppling och längre promenader.

3.2. Markanvändning
Stadsbyggnadsprogrammet för Inre hamnen har en 

ambition att gå ifrån det funktionalistiska synsättet på 

staden som ett adderande av olika områden med speci-

ella funktioner, ”monokulturer”, till ett mer integre-

rat stadsbyggande där olika funktioner både gränsar till 

och överlappar varandra, en ”blandstad”.  En integre-

rad, stadsmässig bebyggelse är tänkt att skapa flexibili-

tet i området. Det blir då möjligt att utan förändringar 

i den yttre strukturen ändra användningen i olika loka-

ler på samma sätt som sker i den nuvarande centrum-

bebyggelsen.

3.3. Mötesplatser
Planerna avser att skapa följande mötesplatser:

1. Hamntorget, en knutpunkt som kan utformas mer 

attraktivt för fotgängare och som på sikt kan utvecklas 

till en viktig öppen plats i Karlstads stadsliv.

2. Bryggtorget i södra speten av Tyggårdsviken förväntas 

få en publik livlig karaktär.

3. Det gröna torget i Tyggårdsviken kan fungera som en 

lunga med en lugnare karaktär mellan verksamheterna.

4. I Barkassen ska torget enligt detaljplanen fungera 

som en mötesplats och uppehållsyta. Torget syftar också 

till att ett bra samband mellan bakomliggande bebyg-

gelse och vattnet.

Gc-stråk och gatustruktur. Tunneln till Västra Torggatan och ny gc-
bro har utvärderats för sig i prognosen. 
(Stadsbyggnadsprogrammet 2003)

Framtida markanvändning. (Stadsbyggnadsprogrammet 2003) Mötesplatser. (Stadsbyggnadsprogrammet 2003)

1

2

3

4

3. Kommunens målsättning
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3.2. Utvärderade planer och skisser
Som underlag för analysen har följande planskisser och 

detaljplaner infogats i den uppbyggda axialkartan för 

den befintliga situationen.

Detaljplan för del av kv. Barkassen. 2000-03-13
Situationsplan för Vågmästaren. 2004-12-20

Skiss för Tyggårdsviken. 2005-10-23
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4. Diagnos
4.1. Tillgänglighet
Inre hamn kännetecknas idag av en storskalig rums-

struktur som i första hand är avsedd för hamn- och 

industriverksamhet. Järnvägen innebär en påtaglig 

barriär mellan Inre hamn och Centrum. I detta fallet 

förefaller barriären vara till stor nackdel eftersom det 

stänger av centrala Karlstad från Inre hamn som med 

sin attraktiva närhet till vattnet har stor utvecklingspo-

tential. 

Den viktigaste länken till Centrum är Tullhusgatan (1) 

och gångtunneln vid Centralstationen (2), vilka till sin 

utformning och användning är ganska ogästvänliga. 

Den rumsliga integrationsanalysen pekar på att dessa 

kopplingar är globalt viktiga  men betydligt mindre 

viktiga i det lokala perspektivet. Det gör det sannolikt 

att de flesta människor som rör sig här använder dem 

som transportlänkar mellan stadsdelarna, medan de 

har en svagare  förankring i sin näromgivning. Detta 

bidrar till en anonymitet, vilket säkert kan slå över i en 

känsla av otrygghet vissa tider på dygnet.

Gator som Tullhusgatan, Packhusgatan (3), Sjömans-

gatan (4) och Trädgårdsgatan (5) är alla väl integrerade 

både globalt och lokalt. Detta ger orsak att tro att de 

med en annan detaljutformning och med ett tillskott 

av ny bebyggelse som tydligt ansluter till dem, skulle 

kunna utvecklas till gator med ett betydligt rikare 

stadsliv.

Utvecklingen av Inre hamnområdet kan också få strate-

gisk betydelse för att uppfylla målen  för andra stadsde-

lar. Ett exempel är Herrhagen (6) som idag är en rums-

ligt segregerad stadsdel trots sin närhet till Centrum. 

Eftersom förändringarna i Inre hamn påverkar även 

Herrhagen kan de strukturella förändringar som görs 

i Inre Hamnen anpassas så att de inte bara uppfyl-

ler målen med Inre hamnen, utan även för omgivande 

stadsdelar som Herrhagen och Orrholmen (7).

4.2. Markanvändning
Inre hamnen består av stadsnära industriområden. På 

senare tid har även kontor och mer publika verksam-

heter etablerats i Tyggårdsviken. Tyggårdsviken svaga 

integration i förhållande till dess geografiska närhet 

innebär att det skulle kunna utvecklas till ett område 

med relativt stor avskildhet lämpligt för exempelvis 

bostäder eller rekreativa verksamheter. Har man däre-

mot ambitioner att utveckla ett stadsområde med ett 

mer aktivt stadsliv som förutsätter stor genomström-

ning, med till exempel butiker eller besöksintensiva 

offentliga institutioner, bör områdets anknytning till 

omgivningen påtagligt förstärkas.

I Barkassen har delar av  industriområdet planlagts för 

kontor och bostäder i Vågmästaren har nya bostads-

områden i strandnära miljöer vuxit fram.

4.3. Potentiella mötesplatser
Då Inre Hamn och övriga stadsnära industriområdens 

offentliga idag domineras av tung biltrafik och anta-

let boende och arbetande i området är mycket lågt 

ges mycket svaga förutsättningar för sociala utbyten i 

området. I och med en stadsutveckling i området ges 

dock andra förutsättningar var på analysen av rumsligt 

lämpliga mötesplatser i området snarare ska ses utifrån 

dess potential än idag fungerande knutpunkter.

Av särskild betydelse för Inre hamns samband med det 

större sammanhanget är Hamntorget (8) vid Tullhus-

gatans anslutning mot Centrum. Denna plats utgör 

det mest tillgängliga stadsrummet inom förnyelseom-

rådet med omgivningen. Detta ger Hamntorget goda 

grundförutsättningar att fungera som Inre Hamns 

huvudsakliga mötesplats. 

Även korsningen Sjömansgatan-Tullhusgatan (9) har 

en god rumslig potential att utvecklas till en mötesplats 

mellan de västra stadsdelarna och Inre Hamn. 

I Inre Hamns näromgivning förefaller också kors-

ningen Strandvägen-Karlagatan (10) ha en god rumslig 

potential till att utvecklas som mötesplats.
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Fig. Global integration - befintlig situation. 
Kartan visar hur den rumsliga integrationen är fördelad mellan stadsrummen i denna del av Karlstad. De 
globalt mest integrerade stadsrummen redovisas i rött och befinner sig ”närmare” de andra stadsrummen. 
Dessa är därför oftare en del av mer långväga förflyttningar mellan stadsdelarna. 
Programområdet är markerat i vitt.
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Fig. Lokal integration - befintlig situation. 
Kartan redovisar hur den rumsliga integrationen är fördelad inom respektive grann-
skap. De lokalt mest integrerade stadsrummen redovisas i rött och kan sägas vara de 
mest tillgängliga inom varje stadsrums närmaste grannskap och är därför oftare del av 
förflyttningarna inom varje stadsdel. Programområdet är markerat i vitt.
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5. Prognos - plan
5.1. Tillgänglighet
Små förändringar i kontakten med omgivande 
stadsdelar

De föreslagna förändringarna innebär små förändring-

ar i den rumsliga tillgängligheten mellan Inre Hamn 

och omgivande stadsdelar. Järnvägens barriärverkan är 

fortsatt tydlig och stark. 

Stadsutvecklingspotential i angränsande stadsrum

I Inre Hamns näromgivning finns ett flertal lokalt 

mycket tillgängliga stråk som leder fram till men inte i 

genom Inre Hamnsområdet. Detta innebär att stads-

trukturen inte naturligt understöder en förflyttning 

genom Inre Hamn och dess näromgivning och ger 

området en svag lokal förankring. De stadsrum som 

har god potential att utveckla ett stadsliv finns här då 

snarare i Inre Hamns närmaste angränsande gator än i 

själva området i sig.

Svaga kontakter mellan delområdena

Inre Hamn kännetecknas även i prognosen av lokalt 

centrala gator med inbördes svaga kontakter. Dessa är 

Bergendorffsgatan (1) i Tyggårdsviken , den innersta 

asfalterade körvägen i Vågmästaren (2) och Packhusga-

tan (3) intill Barkassen. Detta talar för att Inre Hamn 

inte  kommer att upplevas som ett gemensamt område, 

utan snarare som ett antal mindre enklaver

Pråmvägen - den tydligaste kopplingen till Centrum 

Pråmvägen (4) framträder i och med planerna som 

ett av det mest integrerade stadsrummen inom Inre 

Hamn till staden som helhet. Anledningen till detta är 

en rakare koppling ner till Västra kanalgatan. Progno-

sen visar hur den upplevelsemässigt närmaste vägen 

till Centrum från de sydöstra delarna av Karlstad är 

Pråmvägen och inte Bergendorffsgatan som ingår i det 

planerade ”Bråttomstråket” och som förefaller vara den 

genaste vägen. 

Svaga förutsättningar för offentlighet inom 
Vågmästaren.

På grund av den uppbrutna och småskaliga struktu-

ren i Vågmästaren skapas här förutsättningar för en 

mer privat karaktär. Detta kan eventuellt bidra till 

att Vågmästaren upplevs som avskilt gentemot besö-

kare i området. Om målsättningen är att besökare ska 

använda Vågmästaren längs med vattnet är det betydel-

sefullt att  detaljutformningen av den aktuella sträckan 

medverkar till en tydlig uppdelning av privat och 

offentlig mark.

5.2. Markanvändning
Svaga förutsättningar för blandstad inom Inre Hamn

Problematiskt utifrån målsättningen om en blandstad 

är att Inre hamn, med de strukturella förändringar som 

här utvärderats, trots sin närhet är relativt avskilt omgi-

vande stadsdelar. Detta innebär att stadsstrukturen ger 

svaga grundförutsättningar för butiker och service som 

efterfrågar ett bredare kundunderlag än de boende i 

grannskapet. Undantaget är Tyggårdsviken där vissa 

förutsättningar för en genomströmning av fotgängare 

och ett mer publikt innehåll skapas.

Tyggårdsviken 

Tillgängligheten till Tyggårdsviken från de omgi-

vande stadsdelarna förstärks framför allt via Pråmvä-

gen. Detta ger bebyggelsen längs Pråmvägen tillsam-

mans med den attraktiva miljön längs stranden relativt 

goda förutsättningar att upprätthålla ett mer publikt 

innehåll av verksamheter eller former av boende med 

mindre efterfrågan på avskildhet.

Tynäsgatans (5) svaga tillgänglighet innebär att förut-

sättningarna för kommande affärer och restauranger 

framförallt är avhängda attraktionen i den omgivande 

miljön och söderläget vid vattnet. 

I övrigt förefaller avskildheten i den inre delen av Tygg-

årdsviken lämpa sig främst  för bostäder.  
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5.3. Mötesplatser
Inom Inre Hamn har Hamntorget och Bryggtor-

get goda förutsättningar att fungera som mötesplat-

ser i området. Det gröna torget och torget i Barkassen 

kommer dock ligga avskilt, vilket ger förutsättningar 

för en lugnare karaktär.

Korsningen Strandvägen-Karlagatan potential som 

naturlig mötesplats stärks ytterligare med de utvär-

deade planerna för Inre Hamn.

Hamntorget 

Hamntorget (6) är den mest tillgängliga platsen till 

omgivande stadsdelar i Inre Hamn. Samtidigt innebär 

biltrafiken längs Tullhusgatan en barriärverkan mellan 

Inre hamn och omgivande stadsdelar. En utformning 

av Hamntorget där omgivande gator i större utsträck-

ning anpassas för fotgängare skulle få stor betydelse för 

att öka tillgängligheten till Inre hamn men också bidra 

till att öka attraktiviteten i Inre hamn genom en ökad 

tillgänglighet till Stadsträdgården (7) och Centrum.  

Barkassen 

Detaljplanen för Barkassen innebär en mindre förtät-

ning av gatustrukturen än i de övriga utvärderade 

delområdena. Kvartersstorlekarna förefaller här ändå 

vara både tillräckligt stora för skiftande innehåll i 

markanvändingen så väl som tillräckligt små för att 

fungera för en  cirkulation av fotgängare på de omgi-

vande gatorna.

De väl avskilda gatorna i områdets innersta del förefal-

ler ge ett bra rumsligt stöd åt mer lågintensiva verk-

samheter och boende med högre krav på ostördhet. 

Vågmästaren

Vågmästaren är det område där den största rumsliga 

förtätningen sker. Resultatet blir en småskalighet som 

bidrar till en ombonad boendemiljö för de hemmahö-

rande i området. Analysen pekar på en låg integration 

med omgivande stadsdelar. Detta ger bostadsområ-

det en låg potential för genomströmning av fotgängare 

vilket ger området en ostördhet för de boende. Klara-

borgsgatan och vidare mot Centrum och Packhusga-

tans anslutning till Hammaröleden mycket viktiga.

Bryggtorget  

Den föreslagna stadsstrukturen stödjer genomström-

ning vilket i kombination med den attraktiva strand-

kontakten bidrar till goda förutsättningar för en 

använd mötesplats (8).

Det gröna torget  

Det gröna torget (9) ligger lokalt väl integrerat samti-

digt som den globala integrationen är lägre än vid 

Bryggtorget. Detta förefaller stödja målsättningarna 

om ett torg med lugnare karaktär, framför allt för den 

boende i Tyggårdsviken.

Torget i Barkassen  

Torget i Barkassen (10) är både globalt och lokal segre-

gerat. Platsen har därmed låg potential att användas av 

fler än de närmast boende och arbetande.
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Fig. Global integration - prognos
Kartan visar hur den rumsliga integrationen är fördelad mellan stadsrummen i denna del av Karlstad. De glo-
balt mest integrerade stadsrummen redovisas i rött och befinner sig ”närmare” de andra stadsrummen. Dessa 
är därför oftare en del av mer långväga förflyttningar mellan stadsdelarna. 
Programområdet är markerat i vitt.
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Fig. Lokal integration - prognos
Kartan redovisar hur den rumsliga integrationen är fördelad inom respektive grannskap efter de föreslagna förändringarna. 
De lokalt mest rumsligt integrerade stadsrummen redovisas i rött och kan sägas vara de mest tillgängliga inom varje stads-
rums närmaste grannskap och är därför oftare del av förflyttningarna inom stadsdelarna. Stadsrum som då är både globalt 
och lokalt integrerade innehåller sannolikt både hemmahörande och besökare på väg i genom staddelen.
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6. Planlabbar 
6.1. Tunnel mellan Drottninggatan och 
Tyggårdsviken
Med kopplingen från Drottninggatan ökas den rums-

liga integrationen mellan Tyggårdsviken och Karlstads 

centrum. Tunneln ger dock främst effekter på den 

rumsliga integrationen inom Tyggårdsviken vilket talar 

för att enbart de boende och arbetande i Tyggårdsviken 

kommer att uppleva en ökad tillgänglighet till centrum 

i och med tunneln.

Tunneln bidrar till att förstärka den norra delen av 

Pråmvägens som ett betydelsefullt stadsrum för längre 

förflyttningar genom stadsdelarna i sydöstra Karlstad.

Liksom tunneln väster om Centralstationen pekar den 

lokala integrationsstrukturen på att tunneln kan bli 

ett ingenmansland som under dygnets senare timmar, 

trots sin närhet till mer intensivt använda stadsrum, 

upplevs som otrygg.

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med tunnel mellan Drottning-
gatan och Bergendorffsgatan

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration - prognos med tunnel mellan Drott-
ninggatan och Bergendorffsgatan
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6.2. Tunnel mellan Västra Torggatan 
och Trädgårdsgatan
Tunneln mellan Västra Torggatan och Trädgårdsgatan 

får svaga effekter på den rumsliga integrationen mellan 

Inre Hamn och Karlstad Centrum. Anledningen är 

dels den svaga visuella koppling som tunneln innebär 

mellan dess entréer och dels att  tunneln befinner sig 

nära den redan relativt välintegrerade tunneln mellan 

Tullhusgatan och Hamngatan.

En tunnel i detta läge får därför relativt små effekter på 

tillgängligheten och orienterbarheten  i området.
Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med tunnel mellan Västra 

Torggatan och Trädgårdsgatan.

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration -  prognos med tunnel mellan Västra 
Torggatan och Trädgårdsgatan.
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6.3. Broläge 1
Broläget intill Löfbergs lila industribyggnad stärker 

framför allt den globala integrationen längs Tyggårds-

vikens västra sida. Detta förefaller vara positivt utifrån 

målsättningen om Tynäsgatan som ett publikt stråk där 

både hemmahörande och besökare vistas. 

Broläget är också lokalt relativt väl integrerat vilket ger 

ökad tillgänglighet till Barkassen och stärker Packhus-

gatans potential att bli väl använd.

Samtidigt etableras här en god tillgänglighet till Stads-

trädgården vilket är positivt för Tyggårdsviken attrak-

tivitet. Bron kan här etablera ett grönstråk mellan 

Stadsträdgården, Inre kanalen och det planerade gröna 

torget i Tyggårdsviken.

För att öka kontakten mellan Barkassen, Tyggårdsviken 

och dessutom den strategiska kontakten med Stads-

trädgården förefaller broläge 1 var det mest strategiska 

av de fyra utvärderade alternativen.

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med broläge 1

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration - prognos medbroläge 1
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6.4. Broläge 2
Broläget i förlängningen av Bergendorffsgatan ger en 

viss förbättring av integrationen mellan Barkassen och 

Tyggårdsviken. De mer avskilda stadsrummen inne i 

Barkassen förefaller även med detta broläge att behålla 

sin ostördhet.

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med broläge 2

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration - prognos medbroläge 2
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6.5. Broläge 3
Broläge 3 är relativt väl integrerad globalt vilket 

ger bron goda förutsättningar att bli väl använd till 

förflyttningar mellan stadsdelarna. Framförallt sker 

en ökning av integrationen mellan Tyggårdsviken och 

Barkassen.

Broläget leder framför allt till att de offentliga rummen 

längs kajerna förstärks (Strandvägen och Kanikenäs-

banken) 

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med broläge 3

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration - prognos med broläge 3
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6.6. Broläge 4
Broläge 4 är det broläge som får störst rumsliga konse-

kvenser för kontakten mellan Inre Hamn och omgi-

vande stadsdelar. Broläget knyter effektivt Inre hamn 

närmare Herrhagen via Karlagatan. Karlagagatan skulle 

därmed kunna utvecklas till ett sammanbindande stråk 

mellan de halvcentrala södra stadsdelarn i väst östlig 

riktning, vilket idag saknas.

I samband med en framtida utveckling av Barkassen 

torde broläget vara synnerligen strategiskt, inte bara för 

den detaljplanerade delen utan också i högsta grad för 

en kommande stadsutveckling av området söder om 

detta.

Generellt bidrar också broläget till att öka den rums-

liga integrationen till de strandnära gatorna vilket 

kan bidra till väl använda stadsrum i attraktiva lägen. 

Att just de strandnära gatorna är väl integrerade och 

därmed naturligen en del av Karlstasbornas vardag är 

ett kännetecknande drag för Karlstad Centrum och 

kan anses vara en rumslig kvalitet som bör värnas inför 

det fortsatta planarbetet.

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med broläge 4

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration - prognos med broläge 4
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6.7.Tunnel mellan Drottninggatan och 
Tyggårdsviken och broläge 4
Kombinationen av en tunnel mellan Drottninggatan 

och Tyggårdsviken och en gång- och cykelbro mellan 

Viken och Herrhagen ger den sammantaget största 

förbättringen av tillgängligheten mellan Inre Hamn 

och Karlstad som helhet.

Fig. Global integration - prognos Fig. Global integration - prognos med tunnel och broläge 4

Fig. Lokal integration - prognos Fig. Lokal integration -  prognos med tunnel och broläge 4
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Vidare utredningar
Med den utförda utvärderingen till grund kan 

Spacescape  fungera som ett designstöd i det 

fortsatta planarbetet, dels genom mer precisa och 

tematiska analyser och dels genom egna förslag på 

bearbetningar av stadsstrukturen.

Spacescape använder Space syntax-analyser för över-

gripande stadsstrukturstudier, samt Place syntax för 

mer specifika tillgänglighetsanalyser. Samtliga analyser, 

tolkningar och strategier tar stadsstrukturell hållbar-

het, i dess olika delar – social, ekonomisk, miljömässig 

– som utgångspunkt.

Exempel på stadsstrukturella 
hållbarhetsanalyser
Social hållbarhet 

• Tillgänglig lokal befolkning (antal boende och arbe-

tande i fastighetens ”grannskap” inom 200 meter och 2 

axialsteg)

• Tillgänglig regional befolkning (antal boende och 

arbetande i fastighetens ”närstad” inom 1000 meter 

och 4 axialsteg) med och utan den egna stadsdelen

• Tillgängligheten till offentlig service (antalet skolor, 

förskolor etc. inom gång-avstånd och orienterbarhet)

• Tillgängligheten till kommersiell service (anta-

let butiker, handel etc. inom gångavstånd och 

orienterbarhet)

• Serviceställenas allokalisering (underlag relation till 

befolkningstillgänglighet och bebyggelsens integration 

Ekonomisk hållbarhet 

• Lokalt kundunderlag (handelns befolkningstillgäng-

lighet och gatunätets integration)

• Regionalt kundunderlag i den lokala miljön 

(handelns lokalisering i relation till kollektivtrafikhåll-

platser, parkeringsplatser och gatunätets integration)

• Shoppingcluster (butiker, kaféer och restaurangers 

relativa närhet)

• Småföretagscluster (företagens relativa närhet)

• Storföretagscluster  (företagens relativa närhet)

Miljömässig hållbarhet

• Bilberoende (gångavstånd och befolkningsunderlag 

för kollektivtrafikpunkter)

• Yteffektivitet (genhetskvot och orienterbarhets-

kvot visar förekomsten av barri-ärer och ineffektivitet i 

markanvändning)

• Offentliga platsers och grönområdens lokalisering 

(rumslig integration, besökstryck, areal och territorial-

tet)

• Tillgängligheten till parker (gångavstånd och 

orienterbarhet till närmaste rekreationspark)

• Tillgängligheten till natur (gångavstånd och 

orienterbarhet till närmaste större friluftsområde)
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