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SAMMANFATTNING
Karlstad är en stad med rik historia. Efter den stora branden år 1865 växte det ”nya Karlstad” fram, med
riktning mot vad det är idag. Det kulturella arvet som staden bär på, måste förvaltas med omsorg och
därför har mål och riktlinjer för framtida förändringar arbetats fram. Dessa sammanfattas av
kommunen med tre ord: förvalta, förbättra och förnya. (Karlstads kommun, 2007)
Söder om järnvägen ligger Stadsträdgården, en välförvaltad historisk park med rik flora. Parken har en
Engelsk viktoriansk stil med en skyddande växtlighet, som separerar trädgården från omgivningen. Ett
fåtal byggnader återfinns i dess närhet. En av de med störst historiskt arv är Orangeriet, en ståtlig
byggnad med inslag av snickarglädje och tidsenlig dekoration. Fram till år 1876 bedrevs växtrelaterade
verksamheter i huset, men därefter minskade omfattningen.
I nära anslutning till Stadsträdgården ligger Vänern. Trots parkens centrala läge och stadens relation till
vattnet i övriga väderstreck, finns ingen självklar länk i sydlig riktning. En sådan sammankopplande
funktion skulle parken fylla om trädgården kompletterades med en större variation av attraktioner.
Syftet är att sammanlänka Karlstads centrala kärna med Vänern i söder och på så vis bredda staden och
utöka dess möjligheter. Målet är att finna en naturlig mötesplats som binder centrum med de mer
sydligt belägna bostadsområdena samt anknyter vattnet till staden.
Arbetsprocessen innefattar litteraturstudier, besök hos relevanta verksamheter, SWOT-analyser samt
modellering i Revit. Resultatet presenteras i form av ett förslag på en potentiell mötesplats samt med
kompletterande åtgärder för detta område.
Orangeriet, som ligger i närheten av Stadsträdgården uppvisar särskilt goda kvaliteter gällande
rekreation. Med vissa förändringar kan byggnaden attrahera människor från staden och skapa den
eftersökta länken mellan staden och vattnet. Förslag på sådan utveckling visualiseras i 3-dimensionella
modeller med förklarande text.
Resultatet presenteras i form av en utbyggnad av Orangeriet, två växthus, scen och en modifierad
situationsplan över Stadsträdgården. Dessa presenteras som 3-dimensionella bilder.
I den slutsats som nås framgår det att Stadsträdgården lämpar sig bäst som en naturlig mötesplats,
samt för att ansluta centrum med vattnet och sydligt belägna bostadsområden. Vissa förändringar krävs
för att åstadkomma ett sådant resultat. Tillsammans med en tillbyggnad kan Orangeriet utgöra
ingången till Stadsträdgården och en huvudattraktion för området. Kompletterande byggnadsverk i
form av växthus, scen och multifunktionella möbler ska skapa en varierad miljö som tilltalar den breda
skaran.
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ABSTRACT
Karlstad is a city with an interesting history. After the great fire in 1865, the new Karlstad began to take
its form. The cultural heritage that the city carries must be managed with care. Therefore, objectives
and guidelines for the city were created to help preserve it. These are summarized by the township in
three words: manage, improve and innovate.
South of the railway is the Stadsträdgården, a well preserved historic park with rich flora. The park has
an English Victorian style with protective vegetation, which separates the garden from the city. A few
buildings are found in its vicinity. One that is called the Orangery has a particularly interesting heritage.
It’s a grand building with elements of carpentry and contemporary decoration. Up until 1876 the
Orangery was conducting plant related activities, but then the extent at which the activities were
committed decreased.
In close proximity to Stadsträdgården is the lake Vänern. Despite the park's central location and the
city's close relationship with water in the other directions; there is no obvious link to the south. Such
interlocking functions, would be filled if the park would provide a greater variety of attractions.
The purpose is to link Karlstad’s central core to Vänern in the south and thus broaden the city and
expand its capabilities. The goal is to find a natural meeting place that connects the center parts of
Karlstad with the more southern located residential areas and at the same time linking the water with
the city.
The work process includes literature studies, visits to relevant activities, SWOT analysis and modeling in
Revit. The results are presented in the form of a proposal including a potential meeting place and
additional measures for the given area.
The orangery in Stadsträdgården exhibit particularly good qualities regarding recreation. With some
changes, the building can be used to attract people from the city and create the needed link between
the city and the water. A proposal for such development is visualized in 3-dimensional models with
associated explanatory text.
The result is illustrated in the form of the Orangery building; a proposal on an extension on this house,
greenhouses in Stadsträdgården, a stage and a new plan for the park. These are presented in the form
of 3-dimensional images.
In the conclusion to be reached, it appears that Stadsträdgården is the area best suited as a natural
meeting place, as well as to connect the city with the water and its more southern neighborhoods. To
achieve the set goals, some changes are required to the park. The extension of the Orangery is meant
to compose as the entrance to Stadsträdgården and act as a main attraction for the area.
Complementary works in the form of the greenhouse, stage and multi-functional furniture are meant to
create a varied environment that appeals to a wide variety of people.
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BAKGRUND
Karlstad är en stad med rik historia. Efter den stora branden år
1865 växte det ”nya Karlstad” fram med riktning mot vad det är
idag. I Karlstads stadsmiljöprogram beskrivs riktlinjer för hur
staden ska tillåtas att växa och förändras utan att kompromissa på
det arv som den idag besitter. Detta sammanfattas av kommunen
med tre ord: förvalta, förbättra och förnya. (Karlstads kommun,
2007)
Karlstad är en stad med unika förutsättningar tack vare dess goda
läge med närhet till vattnet. I söder återfinns järnvägen vilken
utgör ett hinder, då den försvårar för människor att röra sig från
norr till söder. Detta gör att attraktioner som Stadsträdgården inte
nyttjas till sin fulla grad, då järnvägen måste korsas från centrum.
För att motverka detta behöver stadens södra del ytterligare
ingrepp som höjer dess attraktionskraft och får människor att
trotsa det hinder som järnvägen naturligt bildar. Sådana
attraktioner kan dessutom fungera som en förbindelse mellan
centrum och områden som är belägna söder om centrum.
Stadsträdgården ligger söder om Karlstads centrum i stadsdelen
Viken och är en välförvaltad historisk park med rik flora. Redan så
tidigt som 1857 kom planer från Värmlands Hushållningssällskap
att flytta sin dåvarande trädgårdsskola från Grums till Karlstad.
Fyra år senare började parken att anläggas.

SYFTE

Delmål Stadsutveckling

Syftet är att länka samman Karlstads centrala kärna med Vänern i
söder och på så vis bredda staden och utöka dess möjligheter.
Avsikten är också att undersöka goda mötesplatser lämpade för
varierad aktivitet och verksamhet.

Finna en naturlig mötesplats som sammanlänkar den centrala
kärnan med de mer sydligt belägna bostadsområdena samt knyta
samman vattnet till staden. Förslaget presenteras i form av en
sammanställande rapport som bygger på litteraturstudier och
tidigare utförda externa analyser.

HUVUDMÅL
Målet är att presentera ett förslag till hur den centrala kärnan kan
kopplas samman med vattnet, samt hitta och utveckla ett område
som lämpar sig som mötesplats för människor som bor på båda
sidor om järnvägen.

Delmål Stadsträdgården
Stadsträdgården skall erbjuda nya verksamheter och
installationer, så som caféverksamhet, växthus,
utställningsområden, scenområde och välplanerade sittplatser.
Dessa ska integreras i Stadsträdgården utan att äventyra parkens
växtliv eller dess rekreationsmöjligheter.

Delmål Orangeriet
Planera och utforma en modell av det befintliga Orangeriet
inklusive tillbyggnad i form av ett växthus. Tilläggsbyggnaden ska
hålla samma eller likvärdig arkitektur som originalet från år 1865.
Utformningen skall vara anpassad till dagens krav och standarder
samt planerad på ett sådant vis att moderna och samhällsnyttiga
verksamheter kan anläggas i byggnaden.

Orangeriet byggdes år 1865 och skulle fungera som kombinerad
trädgårdsskola och växthus. Hushållningssällskapet bedrev
trädgårdsskolan fram till år 1876, därefter minskade dess
omfattning men med ett kvarvarande ansvar för Stadsträdgården.

7

INTRODUKTION

FRÅGESTÄLLNINGAR

PROBLEMFORMULERINGAR

Arbetet syftar till att gynna cyklister och fotgängare då Karlstad är
en stad som vill främja det gröna alternativet.
Kommunikationsvägar för motorfordon kommer därför inte att
behandlas.

Stadsutveckling

Stadsutveckling

Vilka mål och riktlinjer har Karlstads kommun rörande staden och
dess aktiviteter?

Vilket område i Karlstad lämpar sig för att knyta samman stadens
puls med lugnet i de sydliga bostadsområdena?

Även om potentiella utvecklingsmöjligheter finns på den norra
sidan av järnvägen, fokuserar arbetet på områden som ligger
söder om den.

Vilka hinder och begränsningar finns för Karlstads expansion i
sydlig riktning?

Hur kan staden och dess människor ytterligare sammanlänkas med
Vänern?

Hur ser stadens människoflöde ut?

Stadsträdgården

Ingen fördjupning i parkens möjliga verksamheter kommer att
behandlas. Dock kan vissa koncept beröras för att skapa en bild av
områdets charm och potential. Bärighet och virkesdimensioner på
byggnader utelämnas helt, då detta anses vara irrelevant i
sammanhanget. Däremot uppförs samtliga konstruktioner på ett
sådant vis att de bedöms vara rimligt genomförbara. Vad som
bedöms vara genomförbart uppskattas utifrån tidigare
erfarenheter i ämnet.

Har Karlstad några potentiella outvecklade mötesplatser som kan
fungera som en länk mellan Vänern och centrum?

Hur kan Stadsträdgården och dess byggnader utformas så att den
nyttjas av fler och samtidigt uppfyller de krav och önskemål som
ställs från kommun och allmänhet?

Då endast den västra delen av Orangeriet är redovisad
som ”värdefull byggnad”, kommer planerad expansion inte
beröras av de lagar och regler som riktar sig till byggnadsverk med
sådan klassning. Ingen hänsyn kommer heller tas till bärighet eller
regelrätta konstruktionslösningar i detta avseende. Inte heller
grundens konstruktion kommer att tas i beaktning. Kapaciteten på
befintligt värmesystem förväntas tillåta utbyggnad.

Vilka krav ställer kommunen vid förändring av ett kulturmärkt
område?

AVGRÄNSNINGAR

Vilken är den bäst lämpade mötesplatsen för att knyta samman
centrum med Vänerns norra delar?

Stadsträdgården
Vilka styrkor och svagheter har den befintliga Stadsträdgården?

Orangeriet
Hur bör Orangeriet utformas för att skapa en självklar
ingångspunkt till Stadsträdgården?

Hur utvecklas Stadsträdgården till en naturlig mötesplats, där
sammanlänkning mellan staden och vattnet sker?

Orangeriet
Hur bör det befintliga Orangeriet förändras för att tillåta modern
verksamhet, utan att äventyra dess historiska arkitektur?
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METOD

TABELL 1, KRITERIER SWOT-ANALYS

ARBETSPROCESS

Förklaring av SWOT-analys

Den generella metoden under arbetets gång bygger på
litteraturstudier, besök hos relevanta verksamheter; så som
Stadsbiblioteket och Karlstads museum, SWOT-analyser (i enlighet
med den förklaring som finns i tabell 1), WBS (work-breakdownstructure) samt modellering i Revit. Arbetsstrukturen bygger på
agil projektmetodik och presenteras i bilaga 1. WBS-strukturen
bifogas som bilaga 2. Även studiebesök ingår som en del av
arbetsprocessen.

Styrkor (S) bedöms vara lugna miljöer med trygga ägandeformer.
Ett centralt läge och en varierad växtlighet samt tillgång till
handel anses också positivt. Kulturella inslag eller relation till
vatten är också ett plus.

Arbetsgången är uppbyggd utifrån tre steg. Inledningsvis görs en
förstudie där relevant fakta inhämtas och studeras. När tillräckligt
god förståelse har skapats, fortsätter arbetet med att göra
strategiska val baserade på den hanterade informationen. Olika
val vägs mot varandra för att finna det alternativ som är bäst
lämpat för att nå de utsatta målen. Dessa presenteras sedan i
form av en slutsats.

Möjligheter (O) anses exempelvis vara outnyttjade ytor med
potential, ett bra och lättillgängligt läge för besökare, närhet till
vatten eller kulturella inslag som inte nyttjas till sin fulla grad.

Svagheter (W) är sådant som är uppenbara motsatser till styrkor.
Privat ägandeform ingår här, pga. det finns ett vinstdrivande syfte
som kan leda till att inte alla har möjlighet att bruka platsen.

RAPPORTENS UPPLÄGG
Arbetet presenteras i tre separata kapitel: Stadsutveckling,
Stadsträdgården och Orangeriet. Dessa följs av ett Utvärderande
kapitel, där arbetet sammanställs. Varje kapitel avslutas med en
slutsats.

Arbetets faser sker enligt agil arbetsmetodik och kan granskas i
bilaga 1.
Grundläggande för agil arbetsmetod är:
Förstudie: Förutsättningar för om arbetet kan genomföras
studeras.
Fördjupad programfas: Planering hur arbetet ska göras.
Förslag: Arbetet genomförs.

Hot (T) utgörs av eventuellt kommande förändringar som skapar
osäkerhet för platsens framtid. Även tänkbara riskmoment i
miljön och ekonomisk känslighet ingår.

 Aktuellt kapitel kan utläsas på varje sidas övre högra hörn.
 Huvudrubrik utläses i nedre vänstra hörnet.

Mer detaljerade beskrivningar av metoden återfinns under
respektive delavsnitt i rapporten.
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STADSUTVECKLING
INLEDNING
Bakgrund
Karlstad är en stad med rik historia. Efter den stora branden år 1865 växte det ”nya Karlstad” (se figur
1) fram med riktning mot vad det är idag. I Karlstads stadsmiljöprogram beskrivs riktlinjer för hur staden
ska tillåtas att växa och förändras utan att kompromissa på det arv som den idag besitter.
Sammanfattningsvis beskrivs detta med tre ledord, ”förvalta, förbättra och förnya”. Stor vikt läggs i att
kulturhistoriska värden inte får gå förlorade och att de ska integreras i samhället. Nya attraktiva
mötesplatser ska främjas och stadens identitet lyftas fram. Detta öppnar goda möjligheter för att
Karlstad ska kunna växa men ändå behålla sitt historiska arv.
Staden växer mot målet 100 000 invånare och hoppas uppnå detta inom en snar framtid. Det finns ett
antal förslag hur detta mål skall nås. En sammanslagning med närliggande kommuner skulle göra att
målet uppnås snabbare, men förhoppningen är snarare immigration än fusion.
Med anledning av att Klarälven slingrar sig runt staden, begränsas Karlstads expansion något. I sydlig
riktning möter dessutom den centrala kärnan järnvägen, som försvårar utbredningen ytterligare. Ett
beslut om hur järnvägen, järnvägsstationen och busscentralen skall sammanfogas finns sedan tidigare
och beräknas bli påbörjat under 2018. Insatsen ska ge Karlstad ett modernt resecentrum och en mer
lättillgänglig länk mellan staden och sydligt belägna områden. Stadsdelen som närmast angränsar i
söder är Viken, ett bostadsområde med byggnader främst från 1930-1950-tal. Dock finns ett fåtal
betydligt äldre hus ännu kvar. Några av dessa återfinns i och nära Karlstads Stadsträdgård.
Flera av Karlstads centralt belägna områden har någon form av park, vars syfte är att skänka en fridfull
stämning över området. De flesta är lättillgängliga och används främst av lokala invånare, dvs. de som
bor i den specifika stadsdelen. Många av dem inbjuder dessutom till besökare, då de passeras av gångoch cykelstråk och lätt kan gästas. Dock finns det centralt placerade parker som har mer att erbjuda än
öppna ytor, men som genom sin täta grönska skapat en fasad mot samhället och på så vis fått en mer
anonym roll. Ett sådant exempel är Stadsträdgården.

FIGUR 1 KARLSTAD 1893 KÄLLA : KARLSTAD KOMMUN
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Delmål
Finna en naturlig mötesplats som sammanlänkar den centrala kärnan med de mer sydligt belägna
bostadsområdena samt knyta samman vattnet till staden.
Förslaget presenteras i form av en sammanfattande rapport som bygger på förstudie, analys,
strategiska val och slutsats.

Problemformuleringar
Vilket område i Karlstad lämpar sig för att knyta samman stadens puls med lugnet i de sydliga
bostadsområdena?
Hur kan staden och dess människor ytterligare sammanlänkas med Vänern?

Vision
Tänk att finna en plats dit människor strömmar från Karlstads omgivande områden. En plats där
individen tillåts vila och återhämta sig efter dagens bestyr. I en miljö som upplevs avgränsad från
omvärlden, kan fokus ligga på rekreation, socialt umgänge, fysiska aktiviteter och tilltalande
attraktioner. Med ett brett koncept som tilltalar mångfalden lockas personer av olika åldrar och
ursprung till stadens oas. Placeringen är central men innehar ändå det lugn som annars endast faller
naturligt i stadens utkant. Möjligheter till inköp av mat och dryck finns, men självklart tillåts
medtagande av egen föda. Ekonomiska resurser är inte en begränsande faktor för områdets besökare
och alla evenemang är därför gratis.

Avgränsningar
Studien syftar främst till att gynna cyklister och fotgängare, då Karlstad är en stad som vill främja det
gröna alternativet. Kommunikationsvägar för motorfordon kommer därför inte att behandlas.

Frågeställningar
Vilka mål och riktlinjer har Karlstads kommun rörande staden och dess aktiviteter?
Har Karlstad några potentiella outvecklade mötesplatser som är belägna söder om järnvägen och som
kan tilltala den breda skaran av människor?
Vilka hinder och begränsningar finns för Karlstads expansion i sydlig riktning?
Hur ser stadens människoflöde ut?
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METOD
Sammanfattande metod
Rapporter, planer och program studeras för att skapa en god
förståelse för stadens utveckling. Styrkor och svagheter för
berörda områden jämförs i form av en SWOT-analys, för att sedan
konstatera vilken mötesplats som har störst möjlighet att bli en
god länk mellan staden och vattnet. En space-syntax-analys
används som hjälpmedel vid bestämmandet av vilka gator och
stråk som har högst aktivitet.

FÖRSTUDIE
Karlstad 100 000
Enligt Karlstad kommuns befolkningsprognos växer antalet
invånare för tillfället med 0,8 % per år. I skrivande stund, dvs. år
2016, motsvarar detta en ungefärlig tillväxt med 690 personer.
Med denna ökning bör målet att nå 100 000 invånare uppnås
2031. Prognosen säger att den förväntade tillväxten bygger på att
ca 1100 barn föds varje år i Karlstad medan 810 personer avlider.
Vad det gäller flytt till och från staden, visar siffrorna 4900
utflyttande och 5300 inflyttande. Nettosumman av Karlstads
befolkning resulterar därmed i en stad som växer med ca 690
personer per år (Karlstads kommun, 2015).

Medborgarundersökning 2013

Kommunens riktlinjer

Statistiska centralbyrån gjorde år 2013 en
medborgarundersökning, där resultatet tyder på att Karlstads
invånare ställer sig relativt nöjda till staden och dess utformning.
Undersökningen bygger på att 1000 personer i åldrarna 18-84 år
fick besvara frågor om utbildningsmöjligheter, kommunikationer,
fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, trygghet, bostäder och
arbetsmöjligheter. Resultatet redovisas i form av Nöjd-RegionIndex [NRI], där varje fråga resulterar i ett betygsindex mellan 0
och 100. Karlstads kommun nådde NRI 70, vilket är 10 poäng
under det rekommenderade värdet, men över medel i förhållande
till resterande kommuner i undersökningen. En av de punkter som
ansågs kunna genomgå en förbättring var ”fritidsmöjligheter”.
(SCB, 2013)

Karlstads kommun har ett stort antal riktlinjer, vars syfte är att
styra staden mot de uppsatta målen. Dessa redovisas i
stadsmiljöplanen under kapitlet ”Karlstads stadsrum” och tar upp
en rad olika punkter. Relevanta sådana för arbetets ändamål har
lyfts fram nedan.

Kommunens övergripande mål
I kommunens stadsmiljöprogram redovisas övergripande mål som
skall beaktas vid utveckling av staden. Några av dessa är av större
relevans när syftet är att finna en självklar mötesplats för
kommunens invånare. Stor vikt ligger på att Karlstad skall upplevas
som en stad där gott om aktiviteter finns att tillgå. De ska vara
tillgängliga för alla och kännetecknas av glädje och liv. (Karlstads
kommun, 2007)
”Stadens puls” är ett återkommande begrepp som avser
människor i rörelse och syftar på Karlstads mest centrala delar.
Dessa platser skall vara, trots sin livliga miljö, trygga och
välkomnande. Staden ska presenteras som väl genomarbetad och
arkitektoniskt tilltalande för besökande såväl som stadens
invånare.
Karlstads relation till vattnet är något unik och ska därför lyftas
fram ytterligare. Attraktiva stråk genom och runt om i staden ska
utvecklas till att bli mer tilldragande. Målet är dessutom att dessa
ska vara tilltalande under årets alla årstider. Barriärer som
försvårar framkomlighet ska förbättras alternativt elimineras.
(Karlstads kommun, 2007)

Där möjlighet finns vill Karlstad skapa nya tilltalande mötesplatser.
Dessa får gärna ligga i relation till, eller påminna om stadens
närhet till vattnet. Ordet mötesplats syftar på en plats som är ett
självklart riktmärke för människor som ämnar mötas, alternativt
en attraktion där sammankomster sker oplanerat. Typiska
exempel på sådana platser är parker och torg.
Fotgängare och cyklister är de som skall premieras, dvs. de ska
gynnas av Karlstads utveckling. Fler stråk och leder ska tas fram i
arbetet mot en grönare och mer lättillgänglig stad. Växtlighet som
pryder staden ska fungera som ett filter genom att rena luften från
avgaser och stoft. Träden ska inte bara ha en renande funktion
utan skall också fungera som rumsavskiljare, men ändå
sammanbinda gaturummen. Det är även av yttersta vikt att de
träd som bär på ett kulturhistoriskt arv ska få fortsatt existens i
stadsutvecklingen. Den biologiska mångfalden ska gynna staden
med ett växtliv som varierar, men tilltalar under alla årstider.
Byggnader, platser eller andra attraktioner som fungerar som
riktmärken i människans sätt att lokalisera sig, bör främjas och en
god inställning till nya ska finnas. Dessa kallas för landmärken och
bör enligt kommunen finnas i variation.
Möblemanget i staden ska både vara funktionellt och inneha en
estetiskt attraktiv utformning. De bör vara lätta att underhålla och
får gärna fylla mer än en funktion samt passa i områdets
sammanhang. Möbler som både är konstverk och sittplatser
alternativt lekplats för barn är exempel på sådana. Konstverk av
olika slag ska följa stadens utveckling och finnas med som en
självklar del vid nyproduktion och upprustning. Om dessa är av ett
sådant slag att de kan och klarar av att nyttjas av barn, bör de
placeras lättillgängligt och lättöverskådligt. En annan typ av konst
som ska främjas är levande musik. Detta ska alltid väljas framför
musik från ljudanläggningar. Dock ska tysta platser i Karlstad
respekteras särskilt.
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Utvecklingsmöjligheter

Stråk

Mötesplatser

I rapporten gällande Karlstads stadsmiljö från 2007 redovisas ett
antal platser med utvecklingsmöjlighet. Även gång och cykelvägar
med potential lyfts fram. Då underlaget i skrivande stund är något
förlegat, har vissa åtgärder redan gjorts och några ligger i fas med
att utföras (Karlstads kommun, 2007).

I Karlstad kommuns stadsmiljöprogram från 2007 (se figur 2)
redovisas ett flertal platser som anses vara attraktiva stråk och
stadsrum. Stråk är synonymt med färdväg och syftar till väg
primärt anpassad för fotgängare och cyklister. De flesta ligger norr
om järnvägen och innehar varierande karaktär.

Sandgrundsudden är en av de platser som redovisas i
stadsmiljöplanen och har under senare år genomgått en stor
förändring. Även rondellen vid Löfbergsskrapan har restaurerats
till en funktionell led med gamla anor. Stenläggningen och
fontänen i kombination med ljussättningen från pollarna ger sken
av att byggnadsverket härstammar från en tidigare epok.
Fontänen påminner passerande om närheten till vattnet och att
Karlstad är en stad med sådana förmåner. Den genomgående
leden delar sig, varav en av vägarna går i västlig riktning mot
Trädgårdsgatan och Vikengatan, där den möter Vikentunneln, som
löper under järnvägen. Även här har Karlstads kommun
identifierat ett stråk med utvecklingspotential.

På Sandgrundsudden återfinns en park med konstnärliga inslag
blandat med en grönskande miljö. Udden är belägen norr om
centrum och innehar vackra stråk.

Enligt en av de analyser som redovisas i Karlstad kommuns
stadsmiljöplan är de flesta mötesplatser belägna inom stadens
centrala kärna. Sett till arean ligger dock de största söder om
järnvägen. Mariebergsskogen som ligger ca en kilometer sydväst
om staden, är en kombinerad park med goda sport och
lekmöjligheter. Sommartid anordnas festivaler på området som på
så vis gynnas av den öppna planeringen. I östlig riktning ligger
Mariebergsskogen i direktkontakt med vattnet och under vintern
fungerar det som ett utgångsläge för skridskoåkning och andra
vinteraktiviteter.

Museiparken som ligger söder om Sandgrundsudden erbjuder en
blandning av aktiviteter, så som yoga och lek i en estetiskt
tilltalande miljö. Området passeras av samma stråk som leder till
Sandgrundsudden med vattnet som attraktion i västlig riktning.

Centrerat mellan områdena Marieberg i sydväst, Orrholmen i syd,
Inre hamn i sydöst och den centrala kärnan i norr, återfinns
Stadsträdgården. Området ligger ca 200 meter från vattnet och är
likt Mariebergsskogen ansedd som ett attraktivt stadsrum och en
mötesplats för Karlstads invånare.

Vad som ännu inte genomgått någon större förändring är
Karlstads centralstation. Järnvägen fungerar som en barriär och
försvårar stadens expansion i sydlig riktning. Den utgör dessutom
ett hinder för människor som vill röra sig mellan norr och syd.

FIGUR 2 ATTRAKTIVA STRÅK OCH STADSRUM KÄLLA: KARLSTAD KOMMUN
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Space syntax analys
Karlstads kommun gjorde år 2005 en Space syntax analys som
utfördes av Spacescape AB. Verktyget kombinerar en rad olika
rumsanalytiska metoder och togs fram vid University College
London, av Bill Hillier och hans medarbetare. En Space syntax
analys kan användas i stadsplaneringssyfte, för att identifiera
gators relation till varandra och omgivande bebyggelse.
Metoden bygger på en traditionell nätverkskarta som visar hur
vägar ansluter till varandra. Gator ersätts med enkla streck som
indikerar minsta antalet siktlinjer, dvs. linjer som illustrerar krokiga
vägar som om de vore raka. Resultatet återspeglas i form av en
axialkarta.

Ett antal matematiska beräkningar utförs med utgångspunkt i
nodstrukturen och resulterar i ett integrationsvärde. En gata som
är välintegrerad, dvs. lättillgänglig, blir enligt denna metod ett litet
tal och tvärt om. Detta stämmer dock inte med människans
intuition och modellen inkluderar därför en invertering av svaret
för att ge en lättillgänglig gata ett högt värde. Beroende på inom
vilka intervall integrationsvärdet ligger, indikeras linjen enligt en
färgskala från rött till blått, där rött symboliserar en gata med högt
integrationsvärde och blått ett lågt. Se figur 3 för en bild på hur
analysen ser ut.

I Spacescapes rapport om Karlstad, menar de att det är
stadsrummets form och relation till närliggande rum som skapar
ett visst rörelsemönster. Gator som har ett högt integrationsvärde
är sådana som teoretiskt har ett större flöde av människor. De
uppfattas ofta som mer exklusiva och kan resultera i både högre
hyror och ökad popularitet bland butiker. Dessa attraherar fler
besökare till gatan och på så vis uppstår en
synergieffekt. (Spacescape AB, 2005)

Axialkartan ligger till grund för vad som översätts till ett
kopplingsschema. Linjerna benämns som länkar och
riktningsförändringar som noder. Den nod vars tillgänglighet skall
analyseras kallas för rot. Roten placeras längst ner i
kopplingsschemat och dess förhållande till andra noder
konstateras. De noder som kan nås från roten i ett steg placeras i
rad nummer ett och de som kan nås i två steg placeras i rad
nummer två, etc.

FIGUR 3 SPACE- SCAPE-ANALYS (SPACESCAPE AB, 2005, 25)
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Baksidor, barriärer och otrygga
platser
Karlstads kommun redovisar i stadsmiljöprogrammet var stadens
baksidor finns. En baksida är en plats där staden ännu inte
engagerat sig och därför lämnat ett intryckslöst område eller stråk.
Sådana kan ibland uppfattas otrygga, men ändå vara en tillgång då
de fyller en viktig funktion i stadsmiljön. Dock är målet att
eliminera känslan av obehag och istället lyfta fram en trivsam
miljö.
Några av Karlstads baksidor, barriärer och otrygga platser följer
nedan:

I söder passerar järnvägen, vilken tillsammans med den tungt
trafikerade Hamngatan utgör en barriär. Viadukten intill
Löfbergsskrapan fungerar som den främsta transportvägen för
bilister som vill nå den sydliga sidan av centrala Karlstad och
tunneln intill järnvägsstationen kopplar samman Viken med
centrum för fotgängare och cyklister.
Vikentunneln är enligt stadsmiljöprogrammet markerad
som ”otrygg plats”. En sådan plats kan kännas säker och charmig
under dagen men utstråla motsatsen under natten. Karlstads
kommun har som syfte att dessa platser ska ses över och
förbättras för att uppnå en miljö där möjligheten till brott minskas.
(Karlstads kommun, 2007)

Den tunnel som löper under järnvägen och sammanlänkar
centrum med området Viken, uppfattas som en baksida. Likaså det
kvarter som passerar Löfbergsskrapan och viker av parallellt med
järnvägen. Starkast indikation av att vara en baksida tycks
Hamngatan vara, där en sträcka närmare en kilometer har
markerats.

Resecentrum
Karlstad har under många år planerat att göra en kraftig
upprustning av det befintliga resecentrumet. Så tidigt som år 2000
fick ABAKO uppdraget att vara programarkitekter för det nya
resecentrumet, se figur 4 för det framarbetade förslaget. I
uppgiften har företaget arbetat med att ta fram en ny
dockningsterminal för regionbussar, en bussgodsterminal samt en
stor omdisponering av ytor som idag belastas med biltrafik. I
förslaget framgår även att en ny kommunikationsled för cykeltrafik
och fotgängare ska skapas. Länken ska ansluta vid Västra
Torggatans sydligaste spets och löpa under bangården med
direktanslutning till Trädgårdsgatan och den nordvästra delen av
Stadsträdgården.
Denna stora satsning är ännu inte genomförd av Karlstads
kommun, men enligt ansökan till Trafikverket är det önskvärt att
påbörja delar av projektet år 2018. (Trafikverket, 2015)

Karlstads något unika läge med en slingrande älv i tre av fyra
väderstreck medför även viss problematik. Så kallade barriärer
uppstår och försvårar stadens expansion i dessa riktningar. Broar
har byggts för att binda samman närliggande områden med den
centrala kärnan och på så vis har en sammanlänkande effekt
uppnåtts.

FIGUR 4 FÖRSLAG PÅ KARLSTADS RESECENTRUM . (ABAKO, 2000)
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STRATEGISKA VAL
Introduktion
I strategiska val utvärderas tre förslag som är baserade på utförd
Space-syntax-analys, som potentiella mötesplatser. Samtliga
tänkbara mötesplatser som presenteras innehar bra eller mindre
bra förutsättningar för att uppfylla rapportens mål. Gemensamt
för alla är, att otrygga stadsrum och stråk måste passeras för att
nå dessa områden. Avgörande för valet av mötesplats grundas i en
sammanvägning av för- och nackdelar som presenteras i form av
en SWOT-analys.

1

Space syntax analys
Den space syntax analys som gjordes av Karlstad kommun gav
goda underlag för vilka gator som är välintegrerade. Analysen,
visar att Västra Torggatan, Vikengatan, Tullhusgatan och
Sjömansgatan ligger i topp när det kommer till människoflöde.
Figur 5 redogör vilka dessa vägar är.

2
4
5

Både Vikengatan och Sjömansgatan löper i närhet till
Wennbergsparken. Detta indikerar att området är en potentiell
kandidat till vidare utvärdering.
Tullhusgatan som går i riktning mot Orrholmen, ansluter i norr till
Hamngatan och i väster till Sjömansgatan. Vägen ligger ca 100
meter från Inre hamn och är enligt Space syntax analysen, en
välintegrerad gata. Området visar därför goda förutsättningar för
att utgöra en del av rapporten.

3

1. Västra Torggatan
2. Vikengatan

Västra Torggatan leder från Sandgrund i norr till Hamngatan i
söder. Vägen är centrala Karlstads mest välintegrerade. I fortsatt
sydlig riktning möts Stadsträdgården, som även angränsar till
Sjömansgatan. Norr om Stadsträdgården passerar Trädgårdsgatan
som ansluter till Vikengatan. Alla dessa vägar skapar en ram runt
parken, vilket gör att området visar goda kvaliteter för
vidareutveckling.

3. Sjömansgatan
4. Tullhusgatan
5. Trädgårdsgatan
FIGUR 5 VÄLINTEGRERADE GATOR K ÄLLA : G OOGLE MAPS
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Space syntax analysen lyfter fram tre områden som särskilt lämpar
sig för vidare studier. Dessa tre områden är Wennbergsparken,
Inre hamn och Stadsträdgården, se figur 6.

3
1.

.
1. Wennbergsparken
2. Stadsträdgården
3. Inre hamn

2
.
FIGUR 6 U TVÄRDERADE OMRÅDEN KÄLLA: G OOGLE MAPS
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Diskussion Wennbergsparken

Wennbergsparken
Parken har en öppen yta med inslag av fontäner, lekplatser och
enkel växtlighet (se figur 7). Området ligger sydväst om
centralstationen och passeras av Vikengatan i norr och
Sjömansgatan i söder. I västlig och ostlig riktning omges parken av
bostadsområden, butiker och fik. Området nås från centrum via
Vikentunneln alternativt från Klaraborgsgatan, som passerar
Vikens västra utkant.
Stor del av kommunikationen till centralsjukhuset går via
Sjömansgatan. Även Klaraborgsgatan är tungt belastad med
biltrafik, då den ansluter till E18. Vikengatan är däremot en relativt
lugn gata med stora fördelar, men kan inte väga upp för den
påfrestning som i övrigt omger Wennbergsparken.

Analys Wennbergsparken
Wennbergsparken har goda förutsättningar för att bli en välbesökt
mötesplats.
Läget är relativt centralt och det korta avståndet till vattnet gör att
det dessutom skulle fungera som en länk mellan staden och
Vänern. Dock är parkens växtlighet sparsamt utplacerad, vilket gör
att ljud och avgaser från Sjömansgatan inte inbjuder till en lugn
och stillsam miljö.

Parken hade utan närliggande trafikerade leder varit en god
kopplingspunkt för staden och dess mer sydligt belägna
stadsdelar. Tyvärr gör den glest utplacerade växtligheten i
kombination med närliggande vägar att platsen inte upplevs som
lugn och tilltalande som kopplingspunkt. Möjligen skulle fler träd
kunna skapa den barrikad som krävs för att skänka parken en
fridfull stämning, men detta skulle även innebära en avskärmning
mot vattnet. Området lämpar sig i det skick det är idag, som en
öppen yta som skapar dynamik mellan Karlstad och Vänern.
Parken fungerar även som en god länk mellan Mariebergsskogen
och centrum.

Parkens helhetsintryck påverkas negativt av den hårt trafikerade
Sjömangatan vilket reducerar områdets potential. Dock ligger
grönområdet i nära relation till både staden och vattnet och kan
på sikt ansluta Karlstad ytterligare till Vänern.

Wennbergsparken SWOT-analys
Tabell 2, SWOT-analys Wennbergsparken
Wennbergsparken (Förklaring och kriterier finns på sid. 9, tabell 1)

Styrkor

·
·
·
·
·
·
·

·
Svagheter ·
·
·
Möjligheter ·
·
Hot

·

Kommunalt
Relativt centralt
Nära till vatten samt goda siktlinjer
God vinkel för dags- och kvällssol
Nära till handel
Öppen struktur som inbjuder till aktivitet
Befintlig lekplats finns
Öppen vy mot järnväg
Dåliga rekreationsmöjligheter
Utsatt miljö med hög ljudvolym
Stora ytor finns att tillgå för eventuella insatser
Bra läge för att uppfylla sammanlänkande funktion
Nära anslutning till vatten
Potentiell yta för exploatering
FIGUR 7 W ENNBERGSPARKEN
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Inre hamn
Hamnen fungerar sommartid som en tillfredsställande länk mellan
Karlstad och vattnet. Ett antal restauranger med tillhörande
uteserveringar ligger uppradade i god vinkel för att både få dagsoch kvällssol. Förutom restauranger ligger även ett antal
kontorslokaler och butiker på denna länga (se figur 8).
Området är optimalt utformat för att locka människor från
centrum och på så vis sammanlänka staden med Vänern.
Människor kan nå platsen, både via bil, båt eller till fots.

Analys Inre hamn

Diskussion Inre hamn

Den inre hamnen har många goda kvaliteter. Området har en väl projekterad
restauranglänga, närhet till vatten, bryggor och parkeringar. Ytterligare
exploatering av stråket som löper längs vattnet, skulle kunna ske genom fler
allmänna bryggor, inplanterad växtlighet och ökade möjligheter att utöva
aktiviteter. Dock begränsas ytan av befintliga byggnader och verksamheter.
Detta gör att förändringar kan vara svåra att utföra.

Inre hamn är en mötesplats i annan bemärkelse än de
övriga två. Det sociala konceptet tycks fungera väl och
är skäligt att lyfta fram för att eventuellt kunna
applicera på annan plats. Området med sina
restauranglängor upplevs som tilltalande, men
samtidigt något ogästvänlig för de som saknar
ekonomiska resurser. Därmed riktar sig Inre hamn inte
till den stora skaran, utan endast de som har
förutsättningar för att bruka sådan plats. Den
bristande växtligheten gör sig också påmind, vilket gör
att området känns något kalt och platt.

Då Inre hamn främst är ett kommersiellt stråk är det, trots många goda
egenskaper inte ett skäligt objekt att expandera ytterligare. Platsen utgör idag
en trevlig mötesplats, men saknar utrymme för ytterligare komplement.

Inre hamn SWOT-analys
Tabell 3, SWOT-analys Inre hamn
Inre hamn (Förklaring och kriterier finns på sid. 9, tabell 1)

·
·
·
Styrkor
·
·
·
·
·
·
·
Svagheter
·
·
·
Möjligheter ·
·
Hot
·

Centralt
Optimalt vattenläge
God vinkel för dags- och kvällssol
Restauranger och uteserveringar finns att tillgå
Möjligheter till viss handel finns
Socialt område
Vatten och båttrafik skapar attraktion
Kommersiellt
Säsongsbetonad charm
Platt miljö med dåliga rekreationsmöjligheter
Utsatt miljö med hög ljudvolym
Sluten struktur som ej inbjuder till aktivitet
Grönska saknas helt
Fler butiker, restauranger och attraktioner
Privatägt område
Konjunkturkänsligt

FIGUR 8 INRE HAMN
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Stadsträdgården
Stadsträdgården ligger inklämd mellan Sjömansgatan och
järnvägen. På kartan är den relativt lätt att finna, då dess area
uppgår till 55 000 m2, men i verkligheten är den mycket mindre
framträdande. Dess grönska skapar en skyddande fasad mot
omgivningen, vilket både är en för- och nackdel. Parken domineras
av växtlighet i engelsk viktoriansk stil och har likt många andra
stora trädgårdar, en fontän för att påminna om relationen till
vattnet samt tillföra det till området (se figur 9 på sida 21).
Avståndet till Vänern är dock längre än för Wennbergsparken och
restaurangutbudet är i jämförelse med Inre hamn obefintliga.
Platsen belastas däremot inte på samma vis av varken oljud från
trafik eller de riskmoment som närliggande vatten kan medföra.
Väl inne i trädgården är miljön välkomnande. Det finns inslag av
konst, en mindre kiosk under sommaren samt ett antal
parkbänkar. Området är till viss del belyst under natten, men likt
många andra enligt kommunen redovisade baksidor, kan miljön
kännas aningen otrygg under nattens timmar.
Stadsträdgården nås via Vikentunneln eller viadukten intill
Löfbergsskrapan. Från Tullhusgatan är den dock svår att urskilja då
ett antal större kontorsbyggnader skymmer parken.
I parkens nordvästra del ligger ett gammalt privatägt hus som idag
används som kontor. Detta är den enda byggnad som känns riktigt
integrerad i parkens miljö. Även ett ålderdomshem ligger i
direktanslutning till trädgården, men dess produktionsår är
betydligt senare.

Stadsträdgården SWOT-analys
Tabell 4, SWOT-analys Stadsträdgården
Stadsträdgården (Förklaring och kriterier finns på sid. 9, tabell 1)

·
·
·
·
Styrkor
·
·
·
·
·
·
·
·
Svagheter
·
·
·
·
·
·
·
Möjligheter ·
·
·
·
·
·
·
·
Hot
·
·
·

Kommunalt
Centralt
Viss relation till vattnet
Delvis god vinkel för dags- och kvällssol
Kiosk finns sommartid
Goda rekreationsmöjligheter i lugn och varierande miljö
Skyddande grönska
Delvis öppen struktur som inbjuder till aktivitet
Betydande konst och historik finns att tillgå
Strikt plan som motverkar förändring gäller
Anonym entré försvårar besök
Skuggade platser förekommer i stor utsträckning
Platsen upplevs otrygg på natten
Ej riktad till den stora skaran
Strikt miljö som inte uppmuntrar till variation av aktivitet
Ny väg planeras mellan resecentrum och Stadsträdgården
Kulturell attraktion i trädgård och närliggande byggnader
Bra läge för caféverksamhet
Platsen har ytor som möjliggör enklare evenemang
God miljö för aktiviteter rörande växtlighet
Utökade rekreationsmöjligheter
Lämplig kopplingspunkt mellan stad och vatten
Outnyttjad area erbjuder framtida utvecklingsmöjligheter
Strategiskt läge som nod mellan stadens axlar och stråk.
Sluten miljö som ökar risk för skadegörelse
Eventuellt ökat flöde stör befintligt lugn och växtlighet
Strikt miljö motverkar variation av aktivitet
Kommunalt ägande tenderar att inte marknadsföras
Eventuellt ökat flöde stör omgivande verksamheter
Kommunala resurser minskar och områdets charm förloras
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Analys Stadsträdgården
Stadsträdgårdens egenskaper håller hög klass. Träden som utgör
fasaden mot trafikerade gator fyller syftet att skänka lugn över
parken. Växtligheten i trädgården rensar luften från eventuella
avgaser och befintliga fontäner påminner om Karlstads relation till
vatten. Både täta och öppna områden finns och en enkel typ av
kiosk är öppen under sommaren. Däremot bedrivs ingen
verksamhet vintertid och enligt space syntax analysen av Karlstad,
är Stadsträdgården relativt otillgänglig.

Diskussion Stadsträdgården
Parken har som tidigare nämnts många goda egenskaper.
Växtligheten skapar ett skydd mot omvärlden, samtidigt som den
åtminstone under sommaren, ger en känsla av liv. Inslag av konst
och fontäner finns att tillgå. Historiken gör området mer levande,
vilket ökar dess attraktivitet och kulturvärde. Både öppna och
slutna ytor förekommer, vilket gynnar aktiviteter av olika slag.
Kiosken i parken erbjuder lättare fikamöjligheter och närliggande
sittplatser finns att tillgå.

FIGUR 9 S TADSTRÄDGÅRDEN
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SLUTSATS
Stadsträdgården lämpar sig bäst av de tre jämförda områdena
som en naturlig mötesplats med ett sammanlänkande syfte mellan
Karlstad, de sydligt belägna områdena och vattnet. Parken är både
central och skyddad från omgivande miljö, samt innehar både
öppna och slutna ytor. Trädgårdens historia gör platsen intressant
och dess grönska skapar en trivsam omgivning för samvaro.
Karlstads gång- och cykelvägar saknar enligt utförd space syntax
analys, god förbindelse med de områden som är ligger söder om
järnvägen. Dock ligger välintegrerade gator i linjer med
Stadsträdgården och vid färdigställande av det nya resecentrumet,
kommer Västra Torggatan att ansluta staden till parken och
därmed expandera Karlstad i riktning mot Vänern.
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STADSTRÄDGÅRDEN
INLEDNING
Detta kapitel behandlar Stadsträdgården, då föregående del resulterade i att av de tre utvalda
delområden så uppvisade Stadsträdgården bäst kvaliteter och förutsättningar som en länk mellan
staden och vattnet.

Bakgrund
Stadsträdgården ligger söder om Karlstads centrum i stadsdelen Viken och är en välförvaltad historisk
park med rik flora. Redan så tidigt som 1857 kom planer från Värmlands Hushållningssällskap att flytta
sin dåvarande trädgårdsskola från Grums till Karlstad. Fyra år senare började parken att anläggas.
Över 800 arter av växtlighet återfinns idag i parken. (Karlstads kommun, 2016) Dessa omges av
skulpturer, fontäner och gångstråk. År 1993 beslutades att stadsträdgården skulle restaureras till sitt
ursprung, nämligen engelsk Viktoriansk stil. Parkens area uppgår idag till ca 55 000 m 2. Ytan delades
tidigare med ett antal byggnader, men i dagsläget finns endast ett antal byggnationer i form av
fontäner och kulturella inslag kvar. Området erbjuder dessutom goda rekreationsmöjligheter med
utrymme till social interaktion. (Karlstads kommun, 2016)

Delmål
Stadsträdgården skall erbjuda verksamheter och installationer, så som caféverksamhet, växthus,
utställningsområden, scenområde och välplanerade sittplatser. Dessa ska integreras i Stadsträdgården
utan att äventyra parkens växtliv eller dess rekreationsmöjligheter.

Problemformulering
Hur kan Stadsträdgården och dess byggnader utformas så att den nyttjas av fler och samtidigt uppfyller
de krav och önskemål som ställs från kommun och allmänhet?

Frågeställningar
Vilka styrkor och svagheter har den befintliga Stadsträdgården?
Vilka krav ställer kommunen vid förändring av ett kulturmärkt område?
Hur utvecklas Stadsträdgården till en naturlig mötesplats, där sammanlänkning mellan staden och
vattnet sker?

En restaurang fanns i parken och var Karlstads primära nöjesetablissemang under första halvan av
1900-talet, men brändes ner av en pyroman år 1959 och byggdes aldrig upp igen. Den fontän som ännu
pryder parken, restes år 1896 och härstammar från “Bolinders Mekaniska Werkstad”. Kostnaden för
installationen var 1500 kr och finansierades av “Karlstads spritförsäljning aktiebolag”, med ekonomiskt
bidrag från staden. (Karlstads kommun, 2016)
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Vision
Under årets alla dagar erbjuder Stadsträdgården något utöver det vanliga. Aktiviteter i form av odling,
musikevenemang, konstutställningar och spelmöjligheter ger parken nytt liv. Under vintern anordnas
tillställningar i någon av Stadsträdgårdens byggnader. Det forna danspalatset är återuppbyggt och
erbjuder en inblick i 1800-talets Karlstad, (Se figur 10).

Avgränsningar
Ingen fördjupning i parkens möjliga verksamheter kommer att behandlas. Dock kan vissa koncept
beröras för att skapa en bild av områdets charm och potential. Hållfasthetsdimensionering av
byggnader och andra mer tekniska aspekter av en eventuellt kommande byggnadsprojektering
utelämnas helt, då detta anses vara irrelevant i sammanhanget. Däremot uppförs samtliga
konstruktioner på ett sådant vis att de bedöms vara rimligt genomförbara.

I parkens nord-västra del återfinns byggnaden Orangeriet med ett modernt men naturnära koncept.
Huset har fått en tillbyggnad i form av ett växthus och fungerar som en sluss ut i trädgården. Ett
naturligt flöde av människor löper mellan de två byggnaderna och på vägen finns det gott om
sevärdheter. Sittplatser med integrerade schackbord inbjuder till spel och interaktion mellan människor
av olika ursprung. Trots skilda språk och varierande bakgrund förenas individer i ett ömsesidigt utbyte.
Stadsträdgården erbjuder ett antal växthus där ytterligare interaktion uppstår. Ett av dem är placerat i
närhet till ålderdomshemmet Rosenbad, vilket möjliggör gröna aktiviteter för de boende. Här kan de
gamla engagera sig i sin egen växtlighet eller helt enkelt bara samla kraft och styrka. I parkens södra del
återfinns en lekplats av hög kvalitet. Robusta konstverk utgör viss del av lekanordningarna och dessa
smälter in den omgivande miljön. I bakgrunden kan rogivande musik höras från trädgårdens scen samt
applåder från evenemangets besökare.

FIGUR 10 DANSPALATSET

24
 Inledning

STADSTRÄDGÅRDEN

METOD
Sammanfattande metod
Vid planering av situationsplanen berörs möblemang, stil,
belysning, materialval, ljusinsläpp, skuggning, landskapspåverkan
och tillgänglighet. Delarna utvärderas och implementeras utifrån
vilka kvaliteter som anses relevanta. De förutsättningar som krävs
analyseras och beaktas som en del av arbetet. Modellering i Revit
görs med dessa punkter i åtanke.
Lembergs åtta nyckelkvaliteter från hennes rapport “Rekreation i
grönområde” används som en självklar del vid utformningen av
både situationsplan och modelleringsarbete. (Lemberg, 2012) Ett
besök i Central Park i New York gjordes av arbetets författare och
tjänade som inspiration för detta examensarbetes ingående delar.

FÖRSTUDIE

Möblemang

Konst

Hur ett stadsrum upplevs påverkas i stor utsträckning av vilken typ
av möbler som används, samspelet mellan möblerna och hur väl
de uppfyller en eller flera funktioner, se figur 11 för ett exempel.
Beroende på vilken miljö möblerna placeras i, så finns det olika
krav som bör uppfyllas. En god möblering av ett stadsrum ger en
känsla av samhörighet och bidrar till att skapa stråk som tydligt
hör ihop med varandra.

Utsmyckning i form av konst har alltid varit ett sätt för människan
att uttrycka sig och sin tid. Konst i stadsrum höjer trivseln och
lockar människor till aktivitet och tänkande. Den kan vara ett bra
vis att återkoppla till platsens historia utan att påverka landskapet
negativt. Konst kan framhäva den topografi och växtlighet som ett
område erbjuder. Figur 12 visar konst i Stadsträdgården.

Möbler tar alltid upp fri yta, vilket sänker framkomligheten. Därför
måste det göras en avvägning om vad som prioriteras högst.
De riktlinjer som Karlstads kommun förespråkar gällande
möblemang är:




Utformningen av möblerna ska hållas samhörande och
passa in med rummets karaktär. För områden med rik
kulturhistoria kan anpassning av möbler vara nödvändig för
att ytterligare framhäva dessa platser.



Avvägning om hur öppna och möblerade ytor påverkar
området ska göras.

Tekniska krav och önskemål
Belysning
Ljussättning påverkar i stor utsträckning hur människor upplever
miljöer och vilken känsla som en plats förmedlar. Ljus fungerar
också som en vägvisare och ger trygghet.

Möblerna ska ha ett vackert yttre, belasta miljön minimalt,
hålla hög kvalitet, kräva låg ansträngning för underhåll
samt vara funktionella.

Karlstads kommuns riktlinjer som berör konst i Stadsträdgården är:


För den plats som konst placeras på, bör det tas stor
hänsyn till stadsrummets utseende och förutsättningar,
samt konstverkets karaktär.



Vid nybyggnation eller ombyggnation ska konst ingå som
ett naturligt inslag av planeringen.



Konstverk som gynnar stadens uterum och får dem att bli
mer intressanta ska utplaceras.



Tillgängligheten för konstverken i staden ska vara anpassad
så att, personer med olika handikapp kan ta del av
materialet. Dock får inte konstverkets art påverkas negativt
för att möjliggöra detta.



Konstverk som tillåter lek, bör placeras så att de ligger i
anslutning till ett lekområde

De riktlinjer som Karlstads kommun har och som berör belysningen
i Stadsträdgården är:


Kombinationen av ljus och mörker ska framhäva, forma
och ge karaktär.



Ljuset ska visa hur vägar och gator utbreder sig, belysa
detaljer och ingjuta trygghetskänslor.



Intrycket som människor ges av belysningen får inte
upplevas som störande.



Hållbara lösningar och energisparande alternativ bör
premieras.



Kulturhistoriska värden ska beaktas och den påverkan som
görs får ej äventyra dessa negativt.
FIGUR 11 UTOMHUSSCHACK KÄLLA : C HESSCOMFILES

FIGUR 12 KONST I STADSTRÄDGÅRDEN KÄLLA : KARLSTAD KOMMUN
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Små byggnadsverk
Små byggnadsverk är enligt kommunen mindre byggnader,
exempel på sådana är kiosker, toaletter, väderskydd och bodar.
Dessa byggnader ger ofta ett mycket trevligt tillskott till ett
område. Deras geografiska placering måste dock ske med stor
omsorg, då ett dåligt genomförande kan få negativa konsekvenser
för framkomligheten och landskapsbilden. Ett för stort antal
byggnadsverk kan få ett område att upplevas mer inklämt och
mindre luftigt. Figur 13 visar ett litet byggnadsverk i
Stadsträdgården.
De riktlinjer som berör små byggnadsverk i Stadsträdgården är:


Små byggnadsverk ska placeras, så att stor hänsyn tas till
områdets förutsättningar.



Byggnadsverken ska vara lämpade för den miljö de ska
placeras i.

Ökande stress
Antalet sjukdomsfall har haft en stadig ökning de senaste åren.
Från januari 2014 till januari 2016 har antalet sjukdomsfall i
Karlstads kommun ökat med 20 %. (Försäkringskassan, 2016)
Denna trend ses över hela Sverige och visar att människor
generellt sett mår sämre än tidigare. Den vanligaste orsaken till
sjukskrivning är stressrelaterade symptom. (Försäkringskassan,
2015).
FIGUR 13 SMÅ BYGGNADSVERK I STADSTRÄDGÅRDEN
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Rekreation i grönområde
Rekreation motverkar stress och kan översättas som "en
stärkande vila i en återhämtande miljö". Enligt Lembergs (2012)
studie om "Rekreationsvärden i parker och grönområden..."
framgår det att åtta nyckelkvaliteter gynnar rekreation. Lemberg
menar för att rekreationen ska fungera, så måste alla dessa
kvaliteter återfinnas i grönområdet.
Lembergs åtta nyckelkvaliteter för rekreation är följande:


Ostördhet



Variation



Naturlikhet



Fascinerade landskap och innehåll



Kravlöshet



Trygghet och säkerhet



Funktion



Tillgänglighet

Ostördhet

Kravlöshet

Kännetecknas av lugn och ro, möjlighet att slappna av från stadens
vardagliga stress och ljud. Det är viktigt att individen inte störs av
skräp eller en misskött miljö.

Parken ska vara lätt att orientera sig i utan hjälp av skyltar. Detta
genom naturliga riktmedel såsom centrala platser, stigar eller
byggnader.

Variation

Trygghet och säkerhet

Parkens miljö ska erbjuda en variation av slutna och öppna
områden. Möjligheten att byta omgivning i parken utan att
behöva lämna grönområdet ska finnas. Även social variation skall
finnas att tillgå och en blandning av mer eller mindre avskilda
platser.

För att nå trygghet ska grönytor vara välskötta, ingen biltrafik får
finnas i området och platsen får inte upplevas som folktom på de
senare tiderna av dygnet. Nattlig belysning ska finnas och vara
aktiva under vinterhalvåret för att ingjuta trygghet.

Naturlikhet
Området ska uppfattas som naturlig och ha ingående delar av
landskapselementen luft, vatten och grönska. Parken ska inge
känslan av att vara självsådd. Mångfald bland växter och djur är
viktigt för att uppfylla detta kriterium. Växtligheten ska integreras
med parkens funktion och kännas naturlig.

Fascinerande landskap och innehåll
En park ska ge ett varierat intryck i form av upplevelser och vara
innehållsrikt. Exempel på typer av sådana attraktioner kan vara
rinnande vatten, vacker utsikt eller närhet till vatten. Platsen ska
ge sken av att vara avsides och ligga långt från staden.

Funktion
Aktiviteter för rekreation skall finnas och vara tilltalande för alla
människor i den utsträckning det är möjligt. Sådana sysslor kan
bedrivas i ett återhämtande syfte och individen bör ges tillgång till
dessa.

Tillgänglighet
Entréer ska vara inbjudande och lätta att hitta. Området ska vara
tillgänglighetsanpassat så att alla har möjlighet att röra sig längs
vägar och ta sig till mötesplatser. Bänkar bör finnas utplacerade så
att individen har tillgång till att vila.
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Rekreation och psykisk ohälsa
Norling drar några intressanta slutsatser utifrån denna modell.

I rapporten "Rekreation och psykisk ohälsa" skriven av Ingemar
Norling, framgår att WHO (World Health Orginization) påpekat att
vården måste utvecklas utanför traditionell behandlingsform.
Detta för att förebygga psykisk ohälsa, antingen genom
professionell behandling eller som egenvård. Den påverkan som
WHO syftar till är att de aktiviteter som bedrivs i trevlig miljö har
en positiv påverkan på hur vi mår. Rapporten visar att rekreation
spelar en väsentlig roll i människors egenvård samt haft goda
effekter inom vård och omsorg.(Norling, 2001)
Rapporten berör en holistisk modell över individens mentala hälsa,
dvs. en helhetssyn på hur personen mår. Modellen lanserades av
US surgeon general 1994 och anammades senare av WHO. Där
listas fyra olika kategorier som styr över människans fysiska och
mentala hälsa. För mer ingående om fördelningen av de olika
faktorerna se figur 14.

FIGUR 14 VARJE KATEGORIS PÅVERKAN. (NORLING, 2001, 8)

Norlings fyra kategorier om människans fysiska och mentala hälsa
är:

A - Livsstilsfaktorer
Vilka fritidssysslor individen har och hur de bedrivs, vilka matvanor
personen i fråga har.



Sättet vi lever på och miljöerna vi visats i under tiden utgör
den största delen av hur vi mår, närmare bestämt 70 %.



Sjukvård och genetiska faktorer summeras till 30 % och
Norling menar därför att de inte kan förväntas ge en total
förklaring, eller påverka i lika stor utsträckning för hur väl vi
mår.

Genom stickprovskontroller av människors mentala hälsa på 7500
personer i åldrarna 16-85, får Norling fram ett resultat som visar
att rekreation har 3 ggr större påverkan än ekonomi och boende
för psykiskt välmående. Ur resultatet visade det sig också att
personer med ett tidigare nedsatt psykiskt hälsoläge påverkas mer
positivt av rekreation. Arbetslösa eller individer med en passiv
livsstil, dvs. personer som värdesätter aktiviteter, så som TV eller
dataspel högt ur en hälsosynpunkt, är de som är mest mottagliga
för den positiva förändring som sker genom rekreation. Norlings
stickprovskontroll gav samma resultat som tidigare genomförda
studier i USA och Kanada. (Norling, 2001)

B - Miljöfaktorer
Vilken typ av miljö som människan befinner sig i vid arbetet och i
hemmet. Om någon form av rekreation utövas på fritiden.

C - Sjukvårdens insatser
De insatser som sjukvården gör i förebyggande eller i åtgärdande
syfte.

D - Genetiska faktorer
Ärftliga åkommor, särskild utsatthet.
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Allmänt om rekreation
Rekreation är ett tvärvetenskapligt område, dvs. en forskningsform där skilda vetenskaper kombineras.
Teorier från landskapsarkitektur och psykologi behandlas och beskrivs ofta som ett miljöpsykologiskt
ämne.

Tidigare arbeten och studiebesök
Rekreationsvärden i parker och grönområden skriven av Jolanda Lemberg har använts som riktlinje
under projektet för att försäkra att de egenskaper som Stadsträdgården i nuläget erbjuder inte går
förlorade. De förändringar som föreslås i arbetet ska inte sträva i motsatt riktning mot vad
rekreationsvärdena kräver, dvs. de åtta nyckelkvaliteterna. Rapporten påvisar att grönområden har stor
betydelse för människors mentala hälsa.
Rekreation och psykisk ohälsa skriven av Ingemar Norling används som argument till varför det är viktigt
med återhämtning i dagens Stadsträdgård och hur viktigt det är med parker för den moderna
människans mentala hälsa.
För att bilda en bredare uppfattning om vad som krävs för att skapa en lyckad mötesplats bör parker i
olika storlekar och typer studeras, eventuellt besökas. Alternativ som är intressanta är
Trädgårdsföreningen i Göteborg, Central Park i New York och Hyde Park i London.
Ett besök i Central Park gav idén om en mer multifunktionell fokus vilket resulterade i bord med
integrerade sittplatser och schackbräden.
Trädgårdsföreningen i Göteborg gav inspiration om hur helheten kan tänkas bli och vad som inte
lämpar sig för ett café. Vad som bör undvikas är den höga temperaturen som krävs för exotisk
växtlighet.
Hyde Park inspirerade med att en känsla av luftighet bör eftersträvas. Därför har en mer återhållsam
inverkan på parken varit grundtanken i arbetet. Stadsträdgårdens frihetskänsla får inte gå förlorad till
förmån av att ge plats åt byggnadsverk.
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UTVECKLINGSPROGRAM STADSTRÄDGÅRDEN
Strategiska val
Utformningen av Stadsträdgården planerades med fokus på de åtta nyckelfaktorerna som Lemberg
berör i sin rapport.
Det bestämdes i ett tidigt skede att växthus är ett bra komplement till området. Anledningen till att
byggnadsverken värderades högt är att Stadsträdgårdens historia är nära kopplad till byggnaden
Orangeriet och dess tidigare existerande växthus. Därför kändes det naturligt att implementera växthus
ur ett historiskt perspektiv. En annan aspekt kring valet av växthus är att odling är en god aktivitet att
erbjuda som rekreation samt rehab.
Ett större antal växthus ingick från början i grundplanen, men ändrades senare till färre för att inte
störa parkens naturlikhet. Även andra typer av byggnader övervägdes att införas, men ansågs inte
lämpade för Stadsträdgårdens initiala utformning med växtlighet som huvudfokus. Mänskliga ingrepp i
form av byggnationer kan lätt påverka känslan av en naturlig miljö och bör därför minimeras. Dessutom
motarbetas upplevelsen av variation om ett flertal likvärdiga byggnader placeras för tätt. Tillfälliga
konstinstallationer planeras in i lämpligt centralt område och vägledande längs utvalda leder.
Resultatet bör därför vara ett lägre antal växthus med olika utseende, belägna med ett mindre avstånd
från varandra, så att människor i dess närhet har möjlighet att socialisera och interagera.

Stil
Stadsträdgården uppfördes från början i engelsk-viktoriansk stil (Karlstads kommun, 2016) och i arbetet
har hänsyn tagits till detta. Växthusen utformas så att de följer stilen med dess kännetecknande raka
linjer, kantiga tak och framhävande utsmyckningar. I övrigt har landskapsbilden inte förändrats, utan
har fått behålla sin befintliga struktur.
Den konst som planerats i parken ska framhäva Stadsträdgårdens växtlighet och passa in i omgivningen
utan att sticka ut eller upplevas som störande. Alla konstverk ska vara robusta, tåliga mot väder, samt
klara av barnlek. Uppförandet av dem kommer att ske längs gångvägarna i parken. Detta ger en ökad
variation för gående på vandringslederna och gör promenader mer intressanta.

Materialval
Växthusens egenskaper ska vara en kombination av funktion och utseende. En aluminiumram väljs för
att göra konstruktionen lättare och mer mobil. Glasfönster premieras framför plast av estetiska skäl och
för att inbringa ett mer autentiskt helhetsintryck. Dock påverkar valet konstruktionens vikt och
mobilitet.

Ljusinsläpp och skuggning
Glas kräver skugga för att växtligheten ska frodas. Det alternativa materialet plast har inte samma
behov av skuggning, då det är mindre transparent. Detta påverkade placeringen av växthusen, eftersom
en solutsatt position skulle kräva omfattande artificiell skuggning. Därför planeras växthusens läge ligga
i nära anslutning till kringliggande träd och buskar. En annan variant för att åstadkomma skuggning är
hängande dukar i tak. Detta kan vara en potentiell lösning om inte den yttre skuggningen är tillräcklig.
Gällande taklösningar med kanalplast anses dessa sänka trevnaden i växthusen och minska
autenticiteten.

Landskapspåverkan och tillgänglighet
Vid planering av växthusens geografiska läge, tas stor hänsyn till landskap och tillgänglighet. Byggnader
som placeras på en öppen yta, tenderar att bryta landskapsbilden och påverka nyckelkvaliteten
Fascinerande landskap och innehåll. Därför anses platser med omgivande buskage som särskilt
lämpade. Figur 15 visar en sådan lämplig plats.
Växthusen bör placeras med avseende till framkomlighet och tillgänglighet. Öppna ytor utan anslutande
vägar bedöms därför inte som lämpliga platser. En byggnad skall vara tillgänglig för alla och placeras
därefter.

Lekplatser
Lekplatsens placering valdes med stor eftertanke. Det resonerades om huruvida den skulle planeras
centralt i parken. Dock skulle detta innebära en konflikt mellan scenen och eventuella evenemang.
Dessutom ansågs att familjer snarare önskar utrymme för interaktion med likasinnade än att beblandas
med parkens övriga besökare. För en tydlig geografisk översiktsbild hänvisas till figur 19 på sida 33.
FIGUR 15 S TADSTRÄDGÅRDEN
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Planering av Stadsträdgården

3D-Modellering av fristående växthus

En ritning som ger en överblick över vilka förändringar som föreslås. Ritningen kommer att innehålla
träd, vägar, scen, växthus, konst och annan planerad byggnation i Stadsträdgården, samt kringliggande
byggnader. Skälet är att skapa en lättöverskådlig vy över de förslag som presenteras.

En 3D-rendering vars syfte är att visa Stadsträdgårdens variation av växthus planeras. Detta för att låta
läsaren ta del av de förändringar som föreslås, samt hur de kommer förefalla med landskapet i parken.
Två olika växthustyper arbetas fram under denna period och visualiseras i den geografiska miljön.
Resultatet underlättar bedömningen huruvida områdets nyckelkvaliteter äventyras. Se figur 16 för ett
utkast av växthusens utformning.

Tillgänglighet

Växthus A – Hexagont odlingsväxthus, 24,7 m2

Entréerna till Stadsträdgården kommer att bearbetas på ett vis som gör dem mer tillgängliga och
framträdande. Detta uppnås genom att grönskan runt ingångarna klipps så att de upplevs luftigare och
känns mer välkomnande. Ett förslag att bygga en växtklädd passage på östsidan av parken ges. Detta
för att tydligare signalera vart ingången till parken är och för att skapa en intressant entré som lockar
besökare.

Det mindre av de två växthusen kommer att erbjuda en mer personlig upplevelse, med fokus på små
växter, örter och kryddor.

Situationsplan över Viken och Stadsträdgården

Placeringen av växthusen planeras ligga längs Stadsträdgårdens vägar för att tillåta dem att brukas av
alla människor oavsett rörelseförmåga.

Växthus B - Rektangulärt odlingsväxthus, 38,7 m2
Växthus B har en mer rymlig yta, vilket möjliggör att grupper vistats i utrymmet samtidigt. Tanken är att
byggnaden ska anpassas för större växter som tillåter gemensamt arbete och gynnar integration mellan
människor.

Möblemang
De bord som tänkts uppföras i Stadsträdgården planeras ha inbyggda schackbräden i bordsytan. Detta
för att erbjuda olika typer av aktiviteter i parken, men också för att kombinera flera funktioner i samma
möbel.
Konstuppställning i anslutning till scenen i den södra delen av parken, ger nya och redan erkända
konstnärer möjlighet att visa upp sina senaste kreationer. Scenens funktion blir i detta fall en fast plats
och utgångspunkt för presentationen av konstverken.
I Stadsträdgårdens nya omfattning planeras det att det ska ingå en lekplats. Lekplatsen är placerad i
trädgårdens södra del och är på den plats i kommunens detaljplan som var avsedd för lek. I förslaget
ingår boulebanor avsett för vuxna och klätterställningar för de yngre. Ett område avsett för konstinstallationer ligger runt lekplatsen och dessa konstverk ska vara av en tåligare karaktär och tåla och
locka barn till att leka med dem. Den ovan nämnda platsen är tänkt till att vara ett bra ställe för familjer
där det erbjuds något, som för alla åldrar tillåter rekreativa aktiviteter.

Belysning

FIGUR 16 VÄXTHUS A OCH B

3D-Modellering av scen
Stadsträdgårdens geografiska lämplighet studeras för att finna en yta som tillåter uppförande av en
scen eller motsvarande byggnadsverk. En sådan konstruktion kommer därefter att gestaltas i form av
en 3D-ritad prototyp, se figur 17. Utformningen anpassas till den omgivning som den förväntas placeras
i. Scenen skall vara tillräckligt stor för att tillåta framträdanden av varierande slag.

Ökad belysning i Stadsträdgården gör att parken upplevs tryggare under de mörkare tiderna av dygnet
och året. Kulturhistorian som parken innehar kommer att beaktas och värnas om. Ljuset som lamporna
avger är tänkt att ha samma ljusstyrka och färg som tidigare använts i trädgården. Belysningen bör
dessutom vara energisnål och hållbar, samt med minimal miljöpåverkan.

FIGUR 17 SCENEN
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Arbetsgång
Allmänt
Studiebesök gjordes hos Trädgårdsföreningen i Göteborg för att få större inblick i parker och dess
verksamheter. Tidigare besök i Central Park tjänar som inspiration för vilka aktiviteter som kan tänkas
införlivas. Figur 18 visar Central Park.
Alla ritningar, planer och 3D-modeller är framtagna i Revit 2015, vilket är ett byggnads-informationsmodellering [BIM] program. Programmet erbjuder goda möjligheter till både 2- och 3-dimensionella
visualiseringar och har därför använts uteslutande till all modellering.

Situationsplan
Situationsplanen ritades utifrån Karlstads kommuns detaljplan. Planen importerades till Revit och
användes som underlay för att sedan kunna kalkeras. Resultatet blev en plan likt Karlstad kommuns,
men med egna modifikationer i form av växthus, scen, utbyggnad. Redovisas i figur 19 på sida 33.

3D-modellering
Växthusens modellering är utförd i Revit. Arbetet gjordes med särskild hänsyn till områdets stil och
därför valdes standardlösningar bort. Ramverket konstruerades i programmets verktyg “Components”
som tillåter tillverkning av egna byggnadsdelar. Materialet tilldelades en grå nyans för att påvisa att det
ska vara i aluminium. Ramverket restes inom ramen av utritade väggar. Dessa gavs ett lätt transparent
utseende och för att ge sken av att vara helt i glas.

FIGUR 18 CENTRAL PARK , N EW YORK K ÄLLA : CPMU

Två olika typer av växthus ritades enligt denna princip, men med olika utseende och form.
Scenen är konstruerad som en platsgjuten konstruktion. Fronten är något rundad och i bakkant finns
ett upplyft podium. För att tillgänglighet skall beaktas har en integrerad ramp planerats. Denna
visualiseras inte som en del av 3D-modellen, men kommer att löpa under scenens golv och i utdraget
läge ha en lutning på 1:12.
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F IGUR 19 Ö VERGRIPANDE RESULTAT

Beskrivande text av figur 19. Resultatet redovisas i medurs riktning, med start i övre vänstra hörnet.
.

1. Orangeriet ligger i anslutning till Stadsträdgården på parkens västra sida.
2. Ett sexkantigt växthus (Växthus A) illustreras med 30 graders lutning och med sidor på 4,6 m. Den sammanlagda arean
uppgår till 24,7 m2. 3st återfinns i området.
3. Det rektangulära växthuset (Växthus B) med en utstickande entré är 38,7 m2. Dess taklutning har vinkeln 10 grader och
basens sidor är 9,2 m, respektive 4,2 m. Entréutsticket har en area på 3,2 m x 1,2 m.
4. En ingång i form av en pergola illustreras i nedre högra hörnet. Detta för att tydligare signalera Stadsträdgårdens entré.
5. Parkens scen har en höjd på 0,5 m en bredd på 2,6m. Dess totala area uppgår till 13 m2.
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FIGUR 20 VÄXTHUS A MILJÖ

FIGUR 22 VÄXTHUS A FRONT

FIGUR 21 VÄXTHUS B MILJÖ

FIGUR 23 SCEN

FIGUR 24 VÄXTHUS B FRONT
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ANALYS

DISKUSSION

Växthusens utseende är ritade i engelsk viktoriansk stil.
Konstruktionen bygger inte på stilens karaktäristiska grundmur då
mobiliteten prioriterades. Valet av glas före plast gör
konstruktionen tyngre men ansågs fördelaktigt för att ge
byggnaden mer autentiskt och tidstypiskt utseende. I och med
detta val riskerar dock växthusen att bli överhettade, i de fall då
omgivande träd och buskar inte skuggar i tillräckligt hög
utsträckning. Kompletterande skuggning i form av hängande
solsegel eller vinrankor kan vara en lämplig lösning på ett sådant
problem. Dock skyddar detta bara mot direkt solinstrålning och
problematiken med höga temperaturer kvarstår.

Vi är nöjda med resultatet i sin helhet och tycker att de
arkitektoniska målen har uppnåtts. Önskvärt är däremot att
ytterligare två växthus hade hunnit modelleras, för att skapa
större variation och på så vis stärka Lembergs riktlinjer.

Parkens landskap påverkas av samtliga föreslagna åtgärder. Det är
ofrånkomligt att viss inverkan av områdets karaktär sker. Den
nyckelkvalitet som påverkas i störst utsträckning av de planerade
förändringarna är naturlikheten, då växthusen bryter illusionen av
att befinna sig långt från staden och dess byggnader.
Tillgängligheten för Stadsträdgården berör hur lätt parken är att
hitta och bruka. Föreslagna åtgärder skulle göra dess entréer
lättare att finna. Kompletterande belysning och ett ökat flöde av
människor skulle bidra till att stärka tryggheten för besökare.
Däremot finns risk att känslan av lugn och avskildhet som tidigare
karakteriserat i stadsparken, minskar.
Områdets förutsättningar för aktiviteter utökas genom föreslagna
åtgärder och bör på så vis inbjuda till interaktion.

Sättet som situationsplanen utformades var en kombination av
kommunens riktlinjer och nyckelkvaliteterna som krävdes för att
rekreation skulle vara möjlig.
Ett ökat utbud av aktiviteter kommer att erbjudas vid en
förändring av Stadsträdgården. Hur dessa uppfattas av
allmänheten är svårt att bedöma, men förhoppningen är att en
större målgrupp ska tilltalas och på så vis generera ett positivt
flöde till parken. Gemensamma intressen i form av växtlighet,
musik, konst och spel ska göra att Stadsträdgården besöks av
likasinnade och därmed ökar interaktionen. Delar av området skall
särskilt anknyta till rekreation och rikta sig till både professionell
vård samt egenvård, detta i form av grön rehab. Även musik och
evenemang förväntas fylla en likartad funktion.
Stadsträdgårdens ostördhet uppskattas idag vara god. Föreslagna
åtgärder kan dock motverka denna nyckelkvalitet, då målet är att
få platsen mer besökt.

En av de ursprungligt uppförda byggnaderna i Stadsträdgården,
fungerade som danspalats och restaurang.
Ett intresse för ett återskapande av originalbyggnaden skulle
kunna finnas, men åtgärdens lämplighet kan ifrågasättas.
Sannolikt ligger detta inte i enlighet med kommunens nuvarande
riktlinjer. Dock skulle ett sådant byggnadsverk kunna fungera som
en huvudattraktion för området och därigenom öka flödet till
platsen.
Ett mer komplett utbud av aktiviteter kommer att erbjudas vid en
förändring av Stadsträdgården. Hur dessa uppfattas av
allmänheten är svårt att bedöma, men förhoppningen är att en
större målgrupp ska tilltalas och på så vis generera ett positivt
flöde till parken. Gemensamma intressen i form av växtlighet,
konst och spel ska göra att Stadsträdgården besöks av likasinnade
och därmed ökar interaktionen. Även musik och evenemang
förväntas fylla en sådan funktion.
Byggnader och företag som ligger i nära anslutning till
Stadsträdgården skulle med ett ökat flöde till parken, kunna dra
nytta av besökare och gynna sin verksamhet. Tänkvärt är att caféoch restaurangbranschen skulle ha extra goda möjligheter vid en
sådan expandering.

För att öka parkens användning krävs också en expansion av dess
tillgänglighet. Vägar och entréer behöver därför bli mer
framträdande och synliga.

Ett problem med konceptet är att, parkens stegrande användning
kan få negativa konsekvenser på området, så som nedskräpning,
störande oväsen och skadegörelse. För att undvika detta krävs
förebyggande åtgärder och insatser från kommunens sida.

Dagens Stadsträdgård innehar en stor naturlikhet med en kraftig
variation av växtlighet. Däremot riktar sig denna typ av attraktion
till en smal målgrupp. Ett utökat utbud av aktiviteter bör därför
eftersträvas. Detta borde då medföra att parken blir mer välbesökt
och därigenom upplevs platsen tryggare.

Ett av syftena med att öka attraktionskraften till Stadsträdgården
är att sammankoppla statskärnan med Vänern. Samtliga
föreslagna åtgärder bör leda till detta och resultera i en attraktiv
mötesplats för Karlstads invånare, samt skapa en ny länk mellan
staden och vattnet.
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SLUTSATS
Situationsplanen för Stadsträdgården innehåller ett större område
som tillåter evenemang, samt möjlighet till att bedriva aktiviteter
som gynnar rekreation. Installationer i form av konst placeras i
anslutning till parkens vägar och platser avsedda för
konstutställningar återfinns i Stadsträdgårdens södra del. De
befintliga sittplatserna i parken bevaras och ytterligare
multifunktionella möbler tillförs.
Då marken i Stadsträdgården inte får bebyggas enligt gällande
detaljplan, kan målet för caféverksamhet med anknutna växthus ej
uppfyllas. Skäligt vore att ändra delar av detaljplanen och därmed
tillåta vidare byggnation. Detta skulle leda till att människor färdas
i sydlig riktning och mot vattnet. Dock är arbetet utformat i
enlighet med aktuellt regelverk.
I direkt anslutning till parken ligger det som tidigare fungerade
som orangeri och trädgårdsskola. Denna byggnad har restaurerats
och skulle efter viss ombyggnation kunna fungera som
växthuscafé.
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ORANGERIET
INLEDNING
Föregående kapitel resulterade i att Stadsträdgården ej tillåter fast byggnation. Därför har det
närliggande Orangeriet valts som lämpligt objekt för fortsatt utveckling samt som en god ingång till
parkens aktiviteter.

Bakgrund
Orangerier är uppvärmda växthus avsedda för att möjliggöra övervintring av växter och plantor som
inte klarar av det kalla klimatet, exempel på dessa är apelsiner och palmer. Byggnaderna kännetecknas
av att ha en glasfasad mot söder och att vara avskärmade i nordlig riktning.

FIGUR 26 DAGENS ORANGERI, SYDÖST

Snickarglädjen som pryder takfoten ger skenet av att vara original och de två dekorativa pelarna som en
gång restes står ännu kvar. Dock kan viss förändring utläsas. Mest markant är avsaknaden av vad som
en gång var ett inglasat växthus. I dagsläget är denna del av fastigheten delvis bebyggd.
Orangeriets funktion har varierat något sedan den uppfördes. I dagsläget är fastigheten privatägd och
dess lokaler hyrs av kommun och företag.

Delmål
Visualisera en modell av det befintliga Orangeriet inklusive tillbyggnad i form av ett växthus.
Tilläggsbyggnaden ska hålla samma eller liknande arkitektur som originalet från år 1865. Utformningen
skall vara anpassad till dagens krav och standarder samt planerad på ett sådant vis att moderna och
samhällsnyttiga verksamheter kan bedrivas i byggnaden.
Utgångspunkten är att Orangeriet skall användas som caféverksamhet, i form av växthuscafé och
trädgårdscafé.

Problemformulering
FIGUR 25 DET URSPRUNGLIGA ORANGERIET , SYDÖST, [FOTOGRAF ] KÄLLA : VÄRMLANDS MUSEUMS ARKIV

Karlstads orangeri byggdes år 1865 och skulle fungera som kombinerad trädgårdsskola och växthus.
Hushållningssällskapet bedrev trädgårdsskolan fram till år 1876 och därefter minskade dess omfattning,
men med ett kvarvarande ansvar för Stadsträdgården. Byggnaden har behållit sin originaldesign trots
en ständigt moderniserande stad. Se figur 25 och figur 26 för en jämförelse mellan förr och nu.

Hur bör Orangeriet utformas för att skapa en självklar ingångspunkt till Stadsträdgården?

Frågeställning
Hur bör det befintliga Orangeriet förändras för att tillåta modern verksamhet, utan att äventyra dess
historiska arkitektur?
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Vision
Orangeriet utgör stadens självklara mötesplats. Ett varierat koncept som erbjuder mat och dryck,
odling, konst och musik, gör att människor av olika åldrar och bakgrund, väljer att sammanstråla på
platsen. Attraktionerna gör att Karlstads lokala invånare färdas från den centrala kärnan till stadens
södra delar.
Turister kan med enkelhet avgöra om de vill vänta på avgående tåg i stadens vimmel eller i den lugna
miljö som Orangeriet och Stadsträdgården erbjuder.
Det nya resecentrumet tillhandahåller en god koppling mellan Västra Torggatan och byggnadens entré.
Det växthus som en gång förgyllde huset i form av en utbyggnad, är restaurerat till sitt ursprung. Dock
har tekniska lösningar förbättrats avsevärt och möjliggör nu aktiv verksamhet under årets alla dagar.
Utrymmet erbjuder sittplatser för caféets besökare och gör att de känner sig som en del av naturen. Ett
gott samarbete mellan verksamhetens ägare och Karlstads kommun har resulterat i att information om
Stadsträdgårdens historia, möjligheter och aktiviteter kan inhämtas från caféets personal.
Tack vare de aktiviteter som det nya Orangeriet erbjuder, har en tydliglänk uppstått mellan staden,
Stadsträdgården och vattnet. Människoflödet i sydlig riktning har ökat och möjliggjort en vidare
expansion av staden känns naturlig.

Avgränsningar
Då endast den västra delen av Orangeriet är redovisad som ”värdefull byggnad”, kommer planerad
expansion inte beröras av de lagar och regler som riktar sig till byggnadsverk med sådan klassning.
Ingen hänsyn kommer heller tas till bärighet eller regelrätta konstruktionslösningar i detta avseende.
Grundens konstruktion kommer ej att tas i beaktning och kapaciteten på befintligt värmesystem
förväntas tillåta utbyggnad.
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METOD

I lagtexten framgår även att byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt värde, inte får förvanskas
(SFS 2010:900, 8 kap 13§). Eventuella ändringar av en byggnad skall göras med varsamhet och hänsyn
till det kulturella värdet

Sammanfattande metod
Information och relevanta bilder om Orangeriet införskaffas hos Karlstads Museums Stadsarkiv.
Ritningar inhämtas från Berglöf & Velander, som både är ägare och förvaltare av fastigheten.
Studiebesök hos Trädgårdsföreningen i Göteborg gjordes och parkens Orangeri besöktes. Inspirationen
användes både till planering och som del av ritprocessen.
Strategiska val, i form av utformning, material, placering mm analyserades och implementerades.
Modellering av den befintliga byggnaden och expansionen utförs i Revit. Strategiska val gällande
material, arkitektur, funktion och väderstreck vägs samman för att finna den mest optimala lösningen.
Fasadritningar bifogas gällande befintlig byggnad samt tillbyggnad och bifogas separat i form av bilaga 2
och 3.

FÖRSTUDIE
Arkitektur
År 1865, den tid då Orangeriet uppfördes, inspirerades Sverige av ett stort antal föregående byggstilar.
Nygotik och nyrenässans var några av de som blandades. England och den industriella utvecklingen
hade också stor påverkan på landets arkitektoniska val. Materialet gjutjärn var nytt på marknaden och
möjliggjorde framträdande utsmyckning i form av tornspiror på byggnader. Eftersom snickarglädje blev
allt lättare att tillgå och nu kunde köpas färdiga från fabrik, pryddes allt fler hus med sådan dekoration.

Kommunens gällande detaljplan
Enligt gällande detaljplan ligger fastigheten Trädgården 1 på ett område som klassas som
särskilt ”värdefull bebyggelsemiljö”, vilket gör att marken får inte bebyggas. Dock är endast den västra
delen av huset Orangeriet, redovisad som ”värdefull byggnad”.

Plan och bygglagen
I plan och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900, 4 kap 10§ punkt 1) framgår att kommunen har bestämmande
rätt om markens utformning. Enligt PBL (SFS 2010:900, 4 kap 11§ punkt 1), får de även besluta om
bebyggandets omfattning.

Boverkets byggregler
I Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2015:3), redogörs att om en byggnad väntas behålla sitt
kulturhistoriska värde trots ombyggnation, får de krav som står i avsnitt 3-9 anpassas. Om förändringar
av en kulturhistoriskt värdefull byggnad görs, vars syfte är att ge den ett nytt användningsområde, kan
dessa krav justeras och förenklas.

Nybyggnad, tillbyggnad eller väsentlig ändring
I enlighet med PBL (SFS 2010:900, 9 kap 2§) skall bygglov sökas vid nybyggnad, tillbyggnad eller
väsentlig ändring av byggnadsverk. Vid sådana tillfällen finns en rad regler att förhålla sig till.
Gällande konstruktioner av glas finns särskilda krav som skall beaktas. Materialets transparens kan lätt
förväxlas med öppna ytor och på så vis leda till sammanstötningar. Glaset ska hålla för sådan
påfrestning och inte splittras. Om materialet avses ingå i en byggnadsdel som kan leda till fall från höjd,
rekommenderas typen vara laminerat säkerhetsglas. Vid entréer eller platser med glas på låg nivå, bör
glaset vara termiskt härdat alternativt laminerat.
Gällande ljus ska byggnader utformas på ett sådant vis att tillfredsställande förhållanden råder.
Olägenheter som kan orsaka ohälsa t.ex. bländning eller reflektioner, skall förebyggas så att en god
miljö uppnås. Mjuka övergångar mellan belyst och mindre belyst yta bör eftersträvas.
Det termiska klimatet i en byggnad skall vara tillfredsställande. Begreppet består av två faktorer: Den
termiska komforten, vilket är hur människor upplever inomhusklimatet, samt den inverkan som yttre
påfrestning medför, dvs. hur kontakt med ytor känns.
Beroende på vart i landet huset är tänkt att uppföras och vilken konstruktionstyp som kommer att
användas, har byggnader olika värme och kylbehov. Installationer för värme ska inneha den kapacitet
som krävs för att upprätthålla den termiska komforten under normala förhållanden. Gällande aktiv kyla
är det främst anläggningens placering och den medförda risken för drag som skall beaktas.
I BBR (BFS 2015:3) framgår det att vid nybyggnation ska en byggnad anpassas, så att personer med
nedsatt rörlighet eller orienteringsförmåga kan nytta den publika miljön. Dimensionerande mått för
rullstol, tillgänglighet från byggnadens utsida, toaletter och ramper är några av de punkter som berörs.

Dock skall (SFS 2010:900, 9 kap 31d§) en sammanslagen bedömning göras, om fastigheten i ett tidigare
skede har beviljats bygglov trots stridande mot gällande detaljplan.
Bygglov får även ges trots gällande detaljplan om åtgärden är, begränsad till storlek, samt nödvändig för
platsens avsedda användningsområde (SFS 2010:900, 9 kap 31b§ punkt 2).
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UTVECKLINGSPROGRAM ORANGERIET

Arbetsgång

Befintlig byggnad

Med fasadritningar från renoveringen av Orangeriet 1982, modellerades byggnaden i Revit i skala
1:100. Med byggnadens bas som utgångspunkt, ritades husets ingående delar. Väggar, våningsplan och
takanslutningar utgjorde det primära arbetet. Dessa kontrollerades regelbundet mot befintliga
fasadritningar samt avstämning mot det verkliga objektet. Från basen mättes sedan plan- och takhöjder
ut.

Strategiska val
För att skapa goda förutsättningar för eventuellt kommande bygglov, beslutades den befintliga
byggnaden att återges och visualiseras så verklighetstroget som möjligt. Därför ingår dekoration som en
viktig del av gestaltningen. En förenklad modell skulle inte göra den befintliga byggnaden rättvisa och
heller inte skapa en tillräckligt stor förståelse för originalets potential och charm.

När de grundläggande höjderna var utsatta påbörjades en visualisering av fasadens utformning. Här
ingick fönster, dörrar, fasadbeklädnad och diverse utsmyckning. Vid de tillfällen då Revits databas
saknade lämpliga byggnadsdelar, fick dessa modelleras separat med verktyget ”Components”. All
snickarglädje, fasaddekoration dörrar samt fönstren på plan tre är framställda på detta vis.

Valet att inte inkludera tomtens kringliggande växtlighet gjordes till förmån för de byggnadsverk som
planerades. Fokus lades på den arkitektoniska utformningen och därför prioriterades visualisering av
omgivande miljö bort.

Som tidsbesparande åtgärd skapades initialt endast halva byggnaden. Verktyget ”mirror” tillåter
spegling av befintlig konstruktion, vilket gjorde att en halv byggnad blev en hel.
Den befintliga byggnaden redovisas i figur 27 och 28 på sida 43.

Huvudbyggnadens återgivning gällande kulör kan avvika något från det verkliga byggnadsverket. 3Dmodellen har getts en färgsättning som uppskattas ligga i närhet till originalet. Korrekta färgkoder ligger
dock inte till grund för dess visualisering, då sådant material ej fanns att tillgå. Därför beslutades att en
kvalificerad uppskattning av kulör skulle göras.

Planering av befintlig byggnad
Modellering
Resultatet skall illustrera byggnadens exteriör och skildra husets fyra olika delar, dvs. huvudbyggnaden i
mitten, två sidobyggnader och en lägre utbyggnad som vänder åt söder.

Fasadritningar
Ritningarna skall visa de mest relevanta sidorna utifrån Stadsträdgårdens perspektiv. Detta innebär att
östlig och sydlig vy bör ingå, då dessa sidor vänder mot parken. Ritningarna ska uppföras i skala 1:100
och innehålla taklutningar, höjder och vilken fasadutformning som används.
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Tillbyggnad
Lutning på tak
Vid utformning av taket och dess lutning beaktades väderpåverkan i form av snö och nederbörd. Då det
är primärt snö som skapar en vertikal last, beslutades att lutningen skulle vara så brant som möjligt.
Tillbyggnadens utformning tog hänsyn till de krav som ställs i BBR (BFS 2015:3) gällande takhöjd och
resulterade i vinkeln 20 grader. De flesta orangerier har en betydligt högre lutning för att möjliggöra att
snön automatiskt glider av. Dock tillät befintlig byggnad inte detta och utbyggnaden gavs därför ett mer
hållbart glas.

Materialval
Valet av material gjordes med stor eftertanke. Tidigt bestämdes att trä var ett material som önskades
då det ger ett naturligt intryck. Aluminium övervägdes gällande den bärande stommens struktur, men
då byggnaden väntas klara stora laster blev trä det självklara valet.
Granit är det material som entréns ramp, trapp och platå består av. Materialet jämfördes med att ha
byggnadsdelarna i gjuten betong, men det senare alternativet valdes bort till förmån för att ge
byggnaden ett mer naturligt uttryck. Då graniten inte finslipas, kvarlämnas en grov yta som är halksäker
och upplevs naturlig. Detta problematiserar tillgängligheten något för funktionshindrade, men bedöms
ändå vara tillräckligt god för att uppnå acceptabel framkomlighet.
Plast och glas jämfördes genom att väga deras för- och nackdelar mot varandra. Glas har en bättre
ljusgenomsläpplighet och inger ett mer gediget utseende. Vid grövre dimensioner innehar det
dessutom en mycket god hållbarhet. Plast å andra sidan splittras inte vid sammanstötning och har ett
bättre isolervärde. Dock sänker det, det autentiska intrycket.
Ett genuint uttryck tillsammans med god ljusgenomsläpplighet värderades högre än en god
isolerförmåga, därför valdes glas över plast.

Pelarutformning
Orangeriets pelare är rektangulära. Trots detta gjordes valet att tillbyggnadens pelare skulle ha en
cirkulär form. Skälet var främst arkitektoniskt och tilläts då originalbyggnaden var uppförd i en tidsålder
där flertalet stilar sammanfogades. Rektangulär utformning prövades, men ansågs stjäla fokus från det
resterande byggnadsverket. (Björk, Nordling och Reppen 2012, 92-93)

Ramp och väderstreck
Valet av väderstreck på utbyggnadens ramp gjordes med hänsyn till tillgänglighet. Om rampen placerats
åt öster ansågs den vara svårare att finna och beträda för de med nedsatt rörlighet eller
orienteringsförmåga. Sannolikt når besökare med handikapp Orangeriet via de större gatorna som
omger byggnaden i nordlig och västlig riktning. Därför valdes väst som ett lämpligt väderstreck att
vända rampen åt.

Planering av tillbyggnad
Ett växthus med likvärdiga arkitektoniska inslag som originalet från år 1865, planeras i denna fas.
Tillbyggnaden skall vara i glas och placerad i sydlig riktning. Ändamålet är ett kombinerat växthus som
inbjuder till ytterligare verksamhet. Det skall vara möjligt att bruka under årets alla säsonger.

Arkitektur
Främst inspireras utbyggnaden av originalväxthuset, som under 1800-talet prydde den sydliga fasaden.
Även det befintliga Orangeriets arkitektur, Köpenhamns orangeri och orangeriet på Djurgården,
påverkar i stor utsträckning planeringen av den inglasade expansionen.

Glas
Det glas som är tänkt att användas i byggnadens konstruktion skall inneha ett isolervärde på högst 1,0
W/m2K samt vara av typen 3-glas fönster. Enligt befintliga tillverkare av vinterträdgårdar (Willab
garden, 2016) ska dess tjocklek vara 24 mm och av slaget säkerhetsglas. Taket ska ha ett U-värde på
max 1,0 W/m2K samt vara beträdbart.

Värme och kyla
Värmebehovet kommer att täckas av vattenburen golvvärme som är ingjuten i plattan. Ytterligare
tillskott ges via infravärme och en braskamin placerad i växthusets västra del.
Gällande kyla så kommer ventilation och air conditioning att finnas, samt möjlighet att öppna de flesta
fönster. För att reducera solinstrålningen under sommarens varmaste dagar föreslås en markislösning,
monterad på befintlig byggnad.

Tillgänglighet
Tillbyggnadens entré är planerad att tillgänglighetsanpassas genom att ha en ramp med lutningen 1:12,
vilket är det rekommenderade förhållandet enligt BBR. Ledstänger kommer att finnas på rampen och
trappen, med en anpassad utformning som gör dem lämpliga för synskadade, dvs. inga avbrott
förekommer längs räckena. Platån utanför entrén planeras ha tillräckligt med utrymme för
funktionshindrad tillsammans med ledsagare. Entréns bredd följer BBR:s rekommenderade mått för
tillgänglighetsanpassning.
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Arbetsgång
Tillbyggnaden skissades först för hand och ett antal olika förslag presenterades. De mest lämpade
delarna valdes ut och sammanfogades till passande förslag. Modellen som togs fram låg sedan till grund
för det kommande arbetet.
Modelleringen utfördes separat från befintlig byggnad i Revit och det första som ritades var växthusets
bas, med en höjd på 500 mm. Basen färgsattes i en vit kulör, för att efterlikna puts. Stående reglar
modellerades med verktyget “model in place” för att sedan placeras med ett centrumavstånd på 600
mm runt basen. Liggande reglar arrangerades på en höjd som inte ska bryta siktlinjen för byggnadens
besökare. Båda gavs en grå färg för att efterlikna aluminium.
Basen kompletterades med ytterligare en vägg på plan två. Dess ytskikt var initialt färgsatta, men
ändrades sedan till transparent, för att efterlikna glas.

transparent, vilket gjorde att balkar och reglar tydligt framstår. Resultatet blev ett sadeltak med
lutningen 20 grader i östlig och västlig riktning.
Utbyggnaden ligger i direkt anslutning till det befintliga Orangeriet med en entré åt söder. Ingången
möts av en ramp åt väster och en trappa från syd. Rampen designades för att nå den 500 mm höga
entréplatån och samtidigt förhålla sig till de riktlinjer som BBR angivit. Rampen resulterade i en 6 m lång
bas. Materialet valdes till granit bland programmets standardalternativ för både ramp och platå.
Ledstänger ritades intill trapp och ramp och dessa skapades med verktyget “model in place”. Räckenas
material illustrerades i form av svartfärgat stål.
Tillbyggnaden redovisas i figur 29, 30 och 31 på sida 44.
Den färdigritade tillbyggnaden sammanfogades som en “model group” för att sedan importeras och
placeras som en del av det befintliga Orangeriet.

Takstommen arbetades fram på samma vis som väggarna, men med grövre dimensioner och i
materialet limträ. Avståndet mellan takbalkarna valdes till 1200 mm. Även det täckande taket gjordes
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RESULTAT ORANGERIET
Orangeriet och dess tilläggsbyggnad visualiseras i separata renderingar.
Ett sammanslaget resultat presenteras i form av figur 33, 34 och 35 på sida 49.

FIGUR 27 VY FRÅN S YDVÄST BEFINTLIG BYGGNAD

FIGUR 28 SÖDERVY BEFINTLIG BYGGNAD

 Resultat Orangeriet
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FIGUR 29 SYDVÄST TILLBYGGNAD

FIGUR 30 Ö ST TILLBYGGNAD

FIGUR 31 SÖDER T ILLBYGGNAD

44
 Resultat Orangeriet


ORANGERIET

ANALYS
Orangeriet är den byggnad som ligger närmast Stadsträdgården. Därför är den lämplig som
ingångspunkt till parken och som en av områdets huvudattraktioner. Det planerade resecentrumet
visualiseras dessutom med en väg som löper mellan centrum och Orangeriet.
Byggnaden visar goda förutsättningar till förändrad verksamhet, då huset har en nyckelroll i
Stadsträdgårdens historia. Dessutom är den ensam i sitt slag att vara kulturhistoriskt värdefull med
växtlighet som huvudkoncept.
Ett antal städer i Sverige har trädgårdar med likvärdiga förutsättningar som Stadsträdgården. Några av
dessa ligger i nära anslutning till järnvägen och fungerar som ett trevligt uppehälle i väntan på avfärd.
Likvärdig funktion skulle kunna uppnås även i Karlstad men med viss modifikation.
I Göteborg återfinns Trädgårdsföreningens orangeri, där det finns ett brett utbud av exotiska växter.
För växternas välmående krävs höga temperaturer, vilket skapar en mer påfrestande miljö för
människor att vistas i. Konceptet med caféverksamhet i anslutning till orangeriet, ingår däremot inte i
Trädgårdsföreningens idé. Dock finns ett fåtal sittplatser som kan användas av besökande. Figur 32
visar en bild inifrån detta orangeri.
Caféverksamhet i, eller i direkt anslutning till Karlstads orangeri är ett tänkbart koncept att införa i
Stadsträdgården. Växtlighet med behov av tropiska temperaturer skulle däremot inte vara aktuellt.

FIGUR 32 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS ORANGERI , G ÖTEBORG
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DISKUSSION
Vid modelleringen i 3D uppstod vissa svårigheter. För att skapa detaljer som motsvarar den verkliga
byggnaden, krävdes tidsödande arbete med verktyget ”Components” i Revit. Programmets ”tutorials”
berörde endast denna funktion ytligt och lämnar därför ett hålrum av djupare frågor. Den färdiga
modellen är ett resultat av trial-and-error, men nådde slutligen en tillfredställande kvalitet.
Vid utformningen av tillbyggnaden hämtades mycket inspiration från andra orangerier. Primärt sådana
som lokaliseras i Sverige, men även enstaka utanför landets gränser. I Köpenhamn återfanns ett
orangeri vars arkitektur var särskilt tankeväckande. Glas och entré-lösningar har viss likhet med
föreslagen tillbyggnad.
Orangeriets ursprungliga utbyggnad var tänkt att återskapas i detalj. Detta valdes med tiden bort, då
det ansågs att byggnaden inte skulle lämpa sig för varken modern verksamhet eller uppfylla de krav
som BBR ställer gällande takhöjder. Ett friare och mer kreativt tankesätt gjorde processen mer lärorik,
samt att resultatet bedöms mer tilltalande än originalet.
Syftet med att ha pelare på tillbyggnaden är främst av estetiska skäl. De skapar en länk mellan den
antika originalbyggnaden och det moderna växthuset. Pelarnas form skiljer sig däremot från
Orangeriets. Den rektangulära geometrin som pryder huvudbyggnaden, eftersträvades till en början,
men resulterade i cirkulära konstruktioner som stjäl mindre uppmärksamhet från byggnadsverket.
Tillgänglighetsanpassningen av byggnaden kändes som en naturlig del av både planerings- och
ritprocessen. Rampen medför att husets helhetsintryck påverkas, då asymmetrin gör att den sydliga
sidan framstår som mer varierad.
Det räcke som följer ramp och trapp, är både funktionellt och fyller en estetisk funktion. Kontrasten
mot den vita bakgrunden gör att byggnadens kantlinjer blir mer framträdande och att arkitekturen
ytterligare upplevs som föränderlig. Dessutom är dess konstruktion gjord på ett sådant vis att
synskadade inte skall behöva släppa greppet under hela räckets längd.
En bred entré ger tillbyggnaden ett kraftigare intryck samtidigt som det skapar bättre framkomlighet för
rörelsehindrade. Platån utanför ytterdörrarna är tillräckligt stor för att tillåta både personer med
handikapp och eventuella ledsagare.
Trädgårdsföreningen i Göteborg inspirerade främst till utformningen av tillbyggnadens fasad och
potentiella koncept. Även möjliga hinder och problem uppdagades vid det studiebesök som gjordes. De
tropiska temperaturer som förekom i Trädgårdsföreningens orangeri, skapar mindre bra förutsättningar
för modern verksamhet. En attraktion med sådan problematik gynnar sannolikt inte människoflödet till
platsen. Vikten i att finna en genomarbetad lösning för tillbyggnadens värme- och kylbehov betonas
ytterligare.
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SLUTSATS
En 3D-modell över det befintliga Orangeriet har arbetats fram tillsammans med en tillhörande
utbyggnad. Tilläggsbyggnadens utseende avviker från originalbyggnaden från år 1865, men håller ändå
en tillfredsställande och tidsenlig arkitektur. Skälet till
Utbyggnaden uppfyller de krav som rapporten valt att beakta i sin omfattning. Dock har omprioritering
gjorts gällande att uppfylla de krav som ställs på en byggnads innemiljö för att tillåta modern
verksamhet. Pga. detta beslut uppfylls inte delmålet fullständigt, men lämnar goda förutsättningar för
en framtida expansion av arbetet.
Ett café kan mycket väl lämpa sig i Orangeriet och dess utbyggnad, då yttre förutsättningar i form av
inglasning, tillgänglighetsanpassning, skuggning, ventilation och värme har behandlats. För att
möjliggöra sådan verksamhet krävs att hela byggnadens nedre plan tas i anspråk. Detta skulle kräva att
befintlig utbyggnad ersätts med en ny tillbyggnad som innehar bättre förutsättningar för att tillåta
sådan aktivitet.
Helheten resulterade i ett växthus som på ett tidsenligt sätt ansluter till det befintliga Orangeriet.
Utbyggnadens konstruktion består av stående pelare i puts och tak i limträ. Glas finns på alla utåtvända
sidor av byggnaden och är av slaget säkerhetsglas med hög isolerförmåga, vilket tillåter aktiv
verksamhet under årets alla säsonger. Glaset ramas in av aluminiumreglar som följer takets lutning.
Entrén är luftigt utformad, vilket underlättar tillgängligheten för alla. De räcken som finns vid ingången
fungerar dels som estetisk dekoration, men hjälper även till som stöd och vägledning för besökande.
Rampen som pryder framsidan av byggnaden är av slipad granit och är i enlighet med Orangeriets
karaktär.
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UTVÄRDERING
INLEDNING
Utvärderingsdelen hanterar de punkter och detaljer som bedöms vitala för arbetet. En värdering av hur
väl de ingående delarna genomförts, vilka potentiella förbättringar som kan göras, samt om utrymme
finns för framtida arbeten, utförs.

gav en god bild över vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som respektive område innehar.
Genom att väga för- och nackdelar underlättades valet avsevärt.
Modelleringen i Revit fungerade överlag bra, då de problem som uppstod löstes genom trial-and-error.
Programmet lämpade sig väl för ett arbete av projektets karaktär och kan rekommenderas starkt för
framtida arbeten.

SAMMANFATTNING AV STRATEGISKA VAL

Hur väl syfte och mål uppfyllts utvärderas löpande under utvärderingen.

Strategiska val redovisas i form av en sammanställning av arbetets ingående delar. Förslagen vägs mot
varandra och resonemang förs för att finna det bästa alternativet.

METOD

De val som gjordes i Stadsutvecklings-avsnittet bygger till stor del på SWOT-analysen. Utifrån denna
analys värderades vilka kriterier som ansågs viktiga för mötesplatsens karaktär. För- och nackdelar
sammanfattas i punktform för varje område.

Arbetet utfördes enligt agil projektmetodik, som inleddes med en förstudie. I detta avsnitt hanteras
information och data som ligger till grund för det fortlöpande arbetet. Tidigare rapporter i närliggande
områden studerades för att skapa en förståelse projektets helhetsbild. I förstudien gjordes även besök
på Stadsarkivet samt biblioteket i Karlstad.
Denna del av metoden fungerade bra. Gott om information fanns att tillgå och likvärdiga rapporter
skapade goda förutsättningar för att nå nästa arbetsfas.
Förstudien efterföljdes av en planeringsfas, då projektets ingående delar beslutades. Dessa
sammanfattades i en WBS (Work-breakdown-structure), se bilaga 2. Planeringsmetoden gjorde arbetet
mer lättöverskådligt, då arbetet bröts ner i mindre paket.
Även denna del fyllde en viktig funktion under arbetets gång. En WBS är ett överskådligt verktyg som
underlättar hantering av stora arbetspaket. Den la dessutom grunden till projektets tidplan.
Den slutliga delen i projektet var genomförandefasen. Denna fas bygger på agil projektform, vilket är
ett cykliskt sätt att arbeta. Arbetet löper under ”sprintar” dvs. korta tidsperioder, då arbetspaket från
projektets WBS ligger till grund.
De SWOT-analyser som framarbetades i samband med områdesutvärderingen, underlättade i stor
utsträckning bedömningen av vilken plats som var mest lämpad att uppfylla projektets mål. Analyserna

Stadsträdgårdens strategiska val grundas på de nyckelkvaliteter som Lemberg framför, samt de
riktlinjer som Karlstads kommun anger i sin Stadsmiljöplan. Kriterierna eftersträvades under hela
designprocessen. Dock uppstod svårigheter med att inte påverka någon av Stadsträdgårdens befintliga
förutsättningar.
Vid flera tillfällen fick en avvägning göras av vilka kvaliteter som skulle prioriteras. Ett exempel på detta
är växthusens påverkan på parken. De bidrar till en ökad variation, men sänker naturlikheten i området.
I detta fall övervägde fördelarna nackdelarna och växthus tilläts ingå i planen. Däremot reducerades
dess antal för att minimera negativ påverkan på övriga nyckelkvaliteter.
Orangeriets strategiska val sett till den befintliga byggnaden, skildrades främst i form av dess detaljnivå.
Den omfattande byggnaden krävde stor insats och därför prioriterades byggnadens insida som
sekundär. För att visualisera Orangeriet så realistisk som möjligt beslutades att dekoration skulle ingå,
trots dess mer tidskrävande karaktär.
Tillbyggnaden innefattade ett antal ställningstaganden. Glas valdes med hänsyn till
ljusgenomsläpplighet och säkerhet, runda pelare utsågs framför rektangulära och en bärande
takstomme i trä prioriterades framför aluminium. Gällande grunden och entréns material, ansågs
granit skapa trevligare kontraster mot den befintliga byggnaden, än t.ex. vit puts.
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SAMMANFATTNING AV DESIGNFÖRSLAG

FIGUR 33 DESIGNFÖRSLAG SYDÖST
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FIGUR 34 DESIGNFÖRSLAG SYDVÄST
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FIGUR 35 DESIGNFÖRSLAG SÖDER
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FIGUR 36 DESIGNFÖRSLAG HELHET
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Områden för fortsatt forskning
Arbetet utelämnar detaljer gällande dimensionering av bärande byggnadsdelar samt tekniska lösningar.
Ytterligare insatser kan även fokuseras på planering av Orangeriet och potentiella koncept.

ANALYS/DISKUSSION
Vi anser att det presenterade resultatet uppfyller de mål som i tidigt skedde framtogs. Viss avvikelse
förekommer dock i form av planering av byggnadens insida. Dessa avvikelser ses inte som ett
misslyckande utan som ett medvetet val för att skapa utrymme för viktigare delar. Visualiseringen av
huvud- och tillbyggnad tilläts uppta mer tid pga. detta val. Resultatet blev ett byggnadsverk som i vårt
tycke både innehar en tidsenlig design och en potential för modern verksamhet.

Tackord
Tack till vår handledare Mikael Götlind som genom arbetets gång bidragit med goda råd och
vägledning.
Även tack till Reine Olsson, fastighetschef på Berglöf & Velander, som tillhandahållit underlag och
information om Orangeriet.
Tack Malin Olin för ditt engagemang i vårt examensarbete.
Framsidan är ritad av Kristin Larsson, stort tack!

SAMMANFATTANDE SLUTSATS
För att Karlstad ska sammanlänkas med vattnet i sydlig riktning samt koppla samman den centrala
kärnan med bostadsområden söder om järnvägen, krävs vissa åtgärder gällande hinder och barrikader.
Järnvägen är ett kritiskt moment som försvårar stadens expansion åt söder. För att öka flödet av
människor från centrum i riktning mot Vänern, krävs en attraherande funktion. En sådan funktion kan
fyllas av Stadsträdgården, dock med ett förändrat koncept. Orangeriet utgör en god ingång till parkens
aktiviteter. Med en tillbyggnad som förhåller sig till den ursprungliga arkitekturen, men som är lämpad
för modern verksamhet, uppnås en helhet som passar som Stadsträdgårdens huvudattraktion. Med
närliggande växthus, multifunktionella möbler, scen och konststråk, tilltalas en bredare målgrupp och
på så vis uppstår ett större flöde från Staden mot vattnet.
Vi har med vårt förslag visat att det är möjligt att få Karlstad mer sammanlänkat och att föra stadens
delar samt invånare närmare varandra. Detta genom att skapa en naturlig mötesplats som är belägen
söder om järnvägen. Förslaget togs fram på ett sätt som gör det realistiskt genomförbart samt i enlighet
med kommunens mål och riktlinjer.
Stadsträdgården kompletterades med installationer, konst, scenområde samt integrerade sittplatser
och bord. Dessa integrerades på ett sätt som inte äventyrar parkens växtliv eller möjligheterna till
rekreation. Målet att erbjuda caféverksamhet med direkt anknutna växthus uppfylldes inte, detta med
hänsyn till gällande detaljplan som förbjuder fast byggnation i parkområdet. Angreppssättet blev därför
att identifiera närliggande byggnaders potential och att utöka deras kvaliteter. Det närliggande
Orangeriet visade sig särskilt lämpligt för sådan insats.
Orangeriets färdiga modell tillåter modern verksamhet och är anpassad efter BBRs krav på
tillgänglighet. Utseendet på tillbyggnaden baseras på den arkitektur som den befintliga byggnaden idag
innehar. Dess utformning har en tidsenlig karaktär, vilket gör att den upplevs vara från samma epok
som huvudbyggnaden.
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Bilaga 1 Agil Projektform

Metod

Allmänt
Projekteringsarbetet sker enligt agil projektmetodik. Arbetet inleds med en förundersökning som följs av en
planeringsfas. Därefter övergår projektet i en genomförandefas där arbetspaket bearbetas i cykler. Varje cykel
utgör en ”sprint” som löper i en vecka.
Förstudie
Allmänt
Förutsättningar för att utföra förändringar i Stadsträdgården och dess byggnader, undersöks via kontakt med
avdelningen för samhällsutveckling och planering på Karlstads kommun. Utgångspunkt för tillbyggnad samt
nybyggnad i området blir gällande detaljplan som finns tillgänglig via Karlstad kommuns hemsida. Även Plan och
bygglagen används som komplement till detaljplanen.
Planeringsfas
Allmänt
Underlag för visualisering av Orangeriet och dess nuvarande arkitektur bygger på de ritningar som låg till grund
för den renovering som genomfördes 1986. Dessa fanns att tillgå genom de nuvarande fastighetsägarna Berglöf
& Velander. Som referens för byggnadens ursprungliga utformning inhämtades antika bilder från Värmlands
museums stadsarkiv. PBL, BBR och SIS sätter ramarna för byggnadens planering gällande placering, mått och
standarder.

Dagligt möte

1 vecka

Definition av klart

Genomförandefas
Utvärdering av sprint

WBS (Work breakdown structure)
I planeringsfasen konstateras vilka delar som kan komma att spela roll i projektets genomförandefas. Viktiga
delmål lyfts fram och presenteras som arbetspaket i en WBS, se bilaga 2. Arbetspaketen utgör grunden för
kommande sprintar i den agila projektformen.
Genomförandefas
Allmänt
Agil projektform bygger på ett cyklist arbete som angriper ett eller flera arbetspaket åt gången. När en sprint
avslutas påbörjas en ny med nya arbetspaket. Metoden är att föredra i projekt där förändringar hastigt kan
uppstå eller där målet inte är helt beslutat.

Demonstration av produkt

Planering av sprint

Förstudie

Planeringsfas

Planering av sprint:
Genomförandefasen inleds med planering av den kommande sprinten. Arbetspaket tidsuppskattas utifrån dess
komplexitet och omfattning. Därefter lyfts den/de in i det cykliska arbetet. Förutsättningen för vad som ska
bearbetas under arbetsperioden är att det klaras av att utföras under sprintens längd, vilket är satt till en vecka.
Uppgifter som är mer tidskrävande än så, bryts ner i mindre delar, så att de passar tidsramen.
Definition av klart:
Arbetspaketets omfattning kan ibland vara mer tidskrävande än vad tidsramen tillåter. Därför ingår ”Definition
av klart” som en del av sprintens rubriker. Här bestäms om uppgiften behöver delas i mindre delar eller om flera
arbetspaket kan lyftas in i samma sprint.
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Tid för sprint, en vecka:
Ramen för projektets sprintar är satta till en vecka. Tiden är statisk och uppgifter anpassas och bryts ner för att
hinnas under denna tidslängd.
Dagligt möte:
Inför varje arbetspass hålls ett kortare möte där föregående arbetsdags resultat granskas, dagens uppgifter
konstateras och eventuella problem diskuteras.
Demonstration av produkt:
När en sprint närmar sig sitt slut görs en demonstration av det färdiga/halvfärdiga resultatet. Berörda
intressenter tillåts här att lämna åsikter och komma med förslag på vilka förändringar som kan komma att krävas
för att nå ett lyckat slutresultat.
Utvärdering av arbete:
Vid en slutlig avstämning utvärderas och summeras den genomförda sprinten. Förutsättningar för att lyckas
bättre vid kommande sprint diskuteras och beslutas.
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Bilaga 2 Work-breakdown-structure (WBS)
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Bilaga 3 Fasadritning Befintlig byggnad
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Bilaga 4 Fasadritning Tillbyggnad
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