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Idéskiss - stadsmässighet och natur

Plan, skala 1:4000 (A3)

Ett nytt boende med både stadsmäs-
sighet och natur.
Hur bygger man stadsmässigt i Grundviken? 
Området är naturskönt och vattennära men 
har redan tillgång till god kommersiell service 
i närområdet. Hur många verksamheter kom-
mer att etablera sig i centrala Grundviken? 
Att bygga stadsmässigt i traditionell bemär-
kesle är därför inte självklart här. 
Kanske fi nns det andra kvaliteter som ska tas 
tillvara. Kanske ersätts ett rikt utbud av han-
del och andra verksamheter av vacker natur, 
spännande topografi  och närhet till Vänern? 
Kan bebyggelsen i Grundviken ges en egen
identitet,  där man på ena sidan har det 
trygga, stadsmässiga stråket med service 
och kollektivtrafi k, och på den andra natu-
ren med grandoft och lingonris ? 

Det fi nns fi na modernistiska förebilder från bl 
a 60-talet där bostadshus integrerats väl i na-
turen. Mycket i dessa områden har dock kri-
tiserats, bl a trafi k- och funktionsseparering, 
utglesning och  bristande variation i såväl 
innehåll som gestaltning. Som en motreaktion 
mot dessa områden har en mer stadsmässig 
miljö börjat efterfrågas. Är grannskapsprin-
cipen, med trygga lugna gårdar och säkra 
gång- och cykelstråk, vägen att förena olika 
generationers behov av såväl urbana miljöer, 
variation och trygghet, samt ett minskat be-
hov av bilkörning?
Vi tror att man vid utbyggnaden av Grundvi-
ken kan hämta goda idéer och kunskap från 
de naturintegrerade stadsdelarna från 50-, 
60- och 70 tal, men att det krävs en större 
täthet än i dessa områden, för att skapa ett 
minskat bilberoende och trygga och befol-
kade stråk.
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Verksamheter kring ett centralt stråk
Vi tror att det är viktigt centrumfunktionerna 
placeras nära varandra. Gärna kring ett min-
dre torg, som är trivsamt att vistas på och 
samtidigt lätt att nå. 
Torget ligger utmed det trygga stråket som 
löper genom området. Här fi nns utrymme för 
olika trafi kslag; bussar, bilar, cyklar och gå-
ende. Förhoppningsvis fi nns underlag för fl er 
verksamheter att så småningom etablera sig 
i bostadshusens bottenvåningar. Kanske en 
pizzeria, en blomsteraffär och en frisör. Med 
ca 5 000 invånare i Grundviken kommer det 
att fi nnas underlag för en grundskola. Även 
denna placeras helst utefter det centrala strå-
ket och varför inte bredvid torget?
Skolans lokaler kan användas även under 
kvällstid, med t ex föredrag och fi lmvisningar 
i samlingssalen och kursverksamhet i slöjd-
salar och idrottshall.
Även ett äldreboende skulle med fördel pla-
ceras här. Lokaler kan samutnyttjas och mö-
ten mellan generationer uppstår.

Hur skapas variation i både form och 
funktion? Är det genom att dela in området 
i mindre byggrätter? Flerdimentionell fastig-
hetsbildning? Hur skapas en varierad arkitek-
tur? Är det av vikt att inte alla hus byggs vid 
samma tidpunkt?

Är det möjligt att bygga så att alla får di-
rekt kontakt med både stad och natur?
Med visionen att alla ska ha kontakt med 
naturen är det viktigt att ta tillvara befi ntlig 
vegetation och topografi .
Genom att värna och bevara gröna korridorer 
skapas rörelsestråk för både människor och 
djur.
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Idéskisser - Stadsmässig bebyggelse - Grundviken -  Karlstad - Mars 2010

Plan, skala 1:4000 (A3)

Parken fortsätter in i området
Strukturen med öppna kvarter fortsätter även 
i denna etapp, så att alla ges möjlighet till 
kontakt med naturen och parken.
Tvärgatorna till det centrala, stadmässiga 
stråket (öst-väst) blir ”gröna” gator. Parkering 
mellan träd utefter gatan. Kanske förstärks 
det centrala grönstråket med vatten? En 
damm vid torget, som fortsätter i en mindre 
”dagvatten-kanal” ned mot parken och bäck-
en?

Bebyggelsen
I denna etapp föreslås en skala med 2-4 vå-
nings hus. Bebyggelsetyper kan vara radhus, 
parhus och mindre punkthus/stadsvillor. Det 
är eftersträvansvärt med en blandning av så-
väl form som innehåll så att hushåll med olika 
storlek och intressen kan fi nna ett eftertraktat 
boende.
Med radhus och parhus erbjuds en mindre 
täppa för odling, sandlåda eller studsmatta. 
I små fl erbostadshus, exv som stadsvillor 
kan man få en generös balkong med utblick 
över parken och lövträden. Marken kring fl er-
bostadshusen blir gemensamma ytor för lek 
och rekreation.
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Idéskisser - Parknära bebyggelse - Grundviken -  Karlstad - April 2010

Övergången mellan stadsmässighet 
och parknära bebyggelse.
Det är viktigt att hela området hänger sam-
man och får en egen identitet. Grundstruk-
turen från den stadsmässiga delen känns 
igen även i fortsatt bebyggelse ned mot 
bäcken och parken.

- på ena sidan det trygga, befolkade stads-
mässiga stråket med service och kollek-
tivtrafi k, och på den andra naturen med 
lövträden, ängsmarken och bäcken.

- små kvarter som ger många sätt att röra 
sig genom området

- variation i upplåtelseformer och lägen-
hetsstorlekar för att bereda möjligheter 
för valfrihet och förhoppningsvis en blan-
dad befolkning.
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Parknära bebyggelse.
Kvarter.
Radhus.
Hus i park. 
2-4 våningar

Stadsmässighet övergår i parknära bebyggelse

Idéskisser - Parknära bebyggelse - Grundviken -  Karlstad - April 2010

Gator och parkering
Småskaligt gatunät, mycket natur och 
många parkerade bilar? Hur löser man 
detta?
Det är mycket positivt med kollektivtrafi ken 
som en central nerv i området. Förhoppnings-
vis kommer denna reducera bilberoendet. Kan 
en väl utbyggd kollektivtrafi k leda till att även en 
fl erbarnsfamilj klarar sig med en bil? Kan trygga
gång- och cykelstråk leda till att barnen kan ta 
sig till kompisar och aktiviteter på egen hand? 
Hur många parkeringsplatser kommer att behö-
vas per hushåll?

Var ska man parkera?
Parkering nära bostaden är en viktig kvalitet. 
Med en gatubredd på ca 17 meter ryms parkering 
utefter gatorna. Denna kan kompletteras vid rad- 
och parhus med parkering intill den egna bosta-
den. Antingen öppen parkering på förgårdsmark, 
eller i garage eller carport vid huset.

För fl erbostadshusen är parkeing under husen 
önskvärt för att skapa friytor kring byggnaderna. 
Är detta ekonomiskt realistiskt? Som ett alterna-
tiv till detta kan man tänka sig mindre enheter, 
ca 10-12 platser, med parkering på exv grus eller 
armerat gräs. Garagelängor kring stadsvillor/min-
dre punkthus riskerar att skapa barriärer och ta 
bort karaktären av ”hus i park”.

Parkering utmed gatan, mellan träd. 
Eklanda trädgårdsstad, Mölndal.

Parkering mellan husen. 
Eklanda trädgårdsstad, Mölndal.

Parkering mellan husen. Båtsmanstorpet. 
Mölnlycke.

Parkering mellan husen. Södra Råtorp
Karlstad

Med en 25 meter bred gata ryms parkering utmed gatan. Den ger också möjlighet till 
en mitt-zon med parkering.

Med en 17 meter bred gata ryms parkering utmed gatan. Den ger även möjligheter till parkering framför bostaden på förgårdsmark.

Under våren 2010 har vi arbetat med ett 
förslag till utbyggnad av Grundviken, en helt 
ny, vattennära stadsdel strax väster om Karl-
stads centrum. I nära samverkan med vår 
uppdragsgivare, PEAB Karlstad, har vi tagit 
fram skisser och diskussionsunderlag för hur 
området på ett attraktivt och resursmässigt 
hållbart sätt kan bebyggas med ca 1700 bo-
städer.  Våra skisser har sedan utgjort un-
derlag för en process där Karlstad kommun 
i samarbete med olika entreprenörer tar 
fram riktlinjer för områdets utbyggnad.

Hur bygger man stadsmässigt i Grundviken? 
Trots det stadsnära läget är det inte själv-
klart att bygga stadsmässigt i traditionell be-
märkesle. Kanske ersätts ett rikt utbud av 
handel och andra verksamheter av vacker 
natur, spännande topografi och närhet till 
Vänern? Kan bebyggelsen i Grundviken ges 
en egen identitet där man på ena sidan har 
det trygga stadsmässiga stråket med service 
och kollektivtrafik och på den andra naturen 
med grandoft och lingonris ? 

Vi tror att det är viktigt att de centrumfunk-
tioner som det finns underlag för placeras 
nära varandra. Gärna kring ett mindre torg 
som är trivsamt att vistas på och samtidigt 
lätt att nå. Torget ligger utmed det trygga 
stråket som löper genom området. Här 
finns utrymme för olika trafikslag; bussar, 
bilar, cyklar och gående. Med ca 5 000 invå-
nare i Grundviken kommer det att finnas 
underlag för en grundskola. Kanske kan även 
denna placeras utefter det centrala stråket 
och varför inte bredvid torget?  Även ett 
ädreboende skulle med fördel lokaliseras 
här. Lokaler kan samutnyttjas och möten 
mellan generationer uppstår.

Studie av gatumått.  
Att kunna parkera bilen nära den egna entrén är en efterfrågad kvalitet.

Förslag till utformning av den centrala, stadsmässiga delen av Grundviken. 
Verksamheterna koncentreras kring ett centralt stråk.


