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I denna del redovisar jag ett förslag för hur Karlstad kan jobba med fickparker i 
sin planering. Förslaget bygger på den information jag fått under orienteringen 
i ämnet och är inriktat på: var och hur man bör placera fickparker och vad 
man bör tänka på vid utformning. Förslaget är i första hand strategiskt och 
visar på övergripande drag. När jag talar om fickparker i fortsättningen avses 
följande definition som jag kommit fram till, utifrån mina studier:

En fickpark är en liten park från några hundra till ca 1500 kvadratmeter som 
är omsorgsfullt utformad med gedigna material. Fickparken ska bilda ett 
rum i staden och ha tydlig avgränsning, med hjälp av växtlighet, murar eller 
andra omgärdande väggar.  Parken ska upplevas som en oas i det hektiska 
stadslivet. Fickparkens primära placering bör vara i det offentliga rummet. 
Parken måste kunna användas då den har en tydlig social funktion. Den får 
alltså inte bara vara en ögonfägnad.

Storleks angivelserna utgår från de exemplen jag studerat. Den största 
angivelsen i exemplena var 1250 kvadratmeter. Storleken tillsammans med 
utformningen är skapar parktypen

Karlstad idag
Karlstad är en mellanstor stad med ca 59 000 invånare. I hela kommunen 
bor ca 84 000. Karlstad ligger i södra Värmland vid Vänerns norra strand 
i Klarälvens delta. Runt Klarälven finns ett grönt rum som är populärt som 
promenadstråk. Karlstad kommun har satt upp ett mål på 100 000 invånare år 
2029. Det byggs därför mycket i Karlstad idag för att uppnå målet. 

Kommunala målsättningar för 
grönstrukturen
Karlstads kommuns översiktsplan 2006
I Karlstads ÖP 2006 nämns målsättningen om att sinnebilden för staden 
ska vara ”Karlstad – en grön stad vid vattnet” där det är ett välfungerande 
samband mellan bebyggelse och grönområden. Runt om Karlstad, finns 
stora grönområden både anlagda, och naturområden, samt en hel del parker 
i centrala Karlstad, både stora och små. Klarälven är med sitt älvrum, sina 
öar, tjärnar samt sparade grönområden är en viktig komponent i Karlstads 
grönstruktur (www.karlstad.se, tillgänglig 2007-03-12).

Stadsmiljöprogrammet 
I det stadsmiljöprogram som Karlstad kommun13 håller på att upprätta 
”Karlstads stadsmiljö” (www.karlstad.se, tillgänglig 2007-04-13), så uttrycker 
man önskan om att, Karlstad ska få en identitet som en grön stad. Man ser 
grönskan som en viktig del av stadens attraktivitet. Grönskan har under de 
senaste åren förstärkts och uppmärksammats och blivit ett uppskattat inslag 
i stadsbilden. Min uppfattning är att fickparkerna kan utgöra ett medel i 
kommunens målsättning om det naturliga mötet mellan staden, människorna, 
grönskan och vattnet.

Stadsmiljöprogrammet innehåller målsättningar för bland annat grönskan i 
staden och materialvalet i det offentliga rummet. Dessa två är aspekter för det 

13. Stadsmiljöprogrammet är ett samarbete mellan tre förvaltningar: teknik- och fastighets-. Stadsmiljöprogrammet är ett samarbete mellan tre förvaltningar: teknik- och fastighets-
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, inom Karlstad kommun.
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fortsatta arbetet med fickparker i Karlstad.
Grönskan ska samverka i en struktur, där gröna stråk, planteringar och gatuträd 
binder samman olika ytor. Inför det fortsatta arbetet ska ett belysningsprogram 
och ett möbleringsprogram tas fram. Vad det gäller beläggningen så anser 
Karlstads kommun att den har stor betydelse känslan av omsorg och kvalitet 
för platsens. Växter är några av de viktigaste byggstenarna i stadsmiljön och 
de har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande.  Grönskan i 
Karlstad ska medverka till att försköna centrum. Med hjälp av träd och buskar 
skapas avgränsningar och gröna rum i staden. Gräsytor i mindre och större 
parker utgör ett välbehövligt komplement till asfalterade ytor. Målsättningen 
med stadens grönska är att den ska ge Karlstad en upplevelse som grön och 
blommande året om. 

När det gäller stadens utrustning nämns bland annat ljuset, möblerna, 
markbeläggningar och ljud och oljud. Med hjälp av ljuset ska ett tryggt och 
spännande stadsrum framträda. För möblemanget gäller riktlinjerna vackert 
och funktionellt. Det mest spännande, som också kan vara en idé att applicera 
på fickparkerna, är förslaget om att spela musik i högtalare på vissa platser 
och gynna levande musik i staden.  

Karlstad och fickparker
Karlstads stadsbyggnadskontor har uttryckt en önskan om att etablera 
fickparker i staden. Frågan är bara hur och var de bör placeras och vilken 
utformning och funktion de bör få. Ska fickparker anläggas över hela Karlstad 
eller bör de koncentreras till de centrala delarna? Enköping har valt att placera 
flertalet av sina fickparker i centrum men har även en målsättning om att varje 

stadsdel och övriga orter i kommunen ska ha en egen park. Täby använder 
sina fickparker som entréer till stadsdelar och bostadsområden. Förslagsvis 
skulle Karlstad kunna börja med att diskutera fickparker i centrum, utan att 
glömma att de kan användas på andra ställen. Enköping har valt att göra 
parkerna till en turistattraktion som lockar många besökare varje år. Det 
kanske är det något för Karlstad?

Hur introducerar man fickparker i Karlstads centrum? Det primära är att finna 
lämpliga platser för parkerna. Mitt förslag är att se på parkernas placering 
ur två huvudperspektiv: antingen som permanent etablering eller som en 
tillfällig etablering. De permanenta etableringarna kan i sin tur vara i form av 
en intensifiering av en existerande parkyta, som behöver upprustning för att 
bli en attraktiv plats för vistelse. Det kan också innebära att idag hårdgjord 
mark, såsom parkeringsytor, omvandlas till nygjord parkyta. En tillfällig 
etablering kan vara rivningstomter eller andra ytor som saknar användning 
idag utnyttjas. Dessa platser kan omvandlas till en fickpark i väntan på en mera 
permanent användning. Ett exempel på tillfälliga parker är de amerikanska 
”community gardens” vars ursprungliga tanke var att fungera som en tillfällig 
lösning. Tillfälliga parker kan också vara av säsongstyp som placeras på 
exempelvis torg och gågator som ett grönt inslag. Dessa parker skapas under 
sommartid med hjälp av lösa föremål, exempelvis krukor och konstgräs eller 
färdig gräsmatta.
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Utgångspunkter för fickparker i Karlstad
Inför arbetet med att finna lämpliga platser för fickparker i Karlstads centrum,  
har jag sammanställt följande lista med utgångspunkter. Den utgår från den 
första delen av arbetet. Syftet är som vägledning. En kritisk faktor är att det 
ska finna ett behov av att etablera en fickpark. 
Utformning och funktion

- Fickparken bör tillföra något nytt och fylla en funktion som exempelvis 
en oas, ett rum fyll med upplevelser eller en plats för möte.

- Parkens utformning bör vara rumslig och materialvalet bör vara av 
högklass. Det ska vara intensiv upplevelse på liten plats.

- Parkens utformning bör styras av dess förmodade funktion, användare 
och läget. Valet av estetisk huvudkaraktär kan utgå utifrån förmodad 
brukargrupp, om sådan finns. Ett förslag är att Patrik Grahns åtta 
huvudkaraktärer (se bilaga 2) kan vara en inspiration som olika teman 
kan utformas efter.

Läget
- Det ska finnas ett behov av att etablera en fickpark eller att fickparken 

kompletterar den grönska som finns i närheten.
- Parken bör placeras i ett område eller vid ett stråk där mycket folk rör 

sig, gärna under dygnets olika timmar.
- Lämpliga områden för etablering av fickparker är i första hand 

centrala delar av staden där det är ont om mark och det är mycket liv 
och rörelse. En fickpark bör placeras synligt.

- Fickparkerna bör inte placeras i ödsliga områden, även fast det handlar 
om ett centralt läge. 

- Fickparkens primära placering bör vara i eller i anslutning till det 

offentliga rummet. 
- En fickpark kan vara ett sätt att hantera övergången mellan offentlig 

mark och bostadsgård. Förläggs parkens som en entré till bostadsgården 
upplevs den som en del av det offentliga rummet.

Storlek och markutrymme
- Ytans storlek bör vara mellan några hundra kvadratmeter till maximal 

1500 kvadratmeter.  
- Lämpliga ytor är sådana som idag står oanvända eller som väntar på 

en bestående markanvändning. Det kan också vara befintlig parkmark 
som saknar en tydlig användning och utformning. Det kan också röra 
sig om kvartersmark som vänder sig mot det offentliga rummet. 

Tillgänglighet
- För att parken ska vara lättillgänglig bör den ligga inom ett avstånd på 

ca 150- 200 meter från handelsstråk, större gångstråk, arbetsplatser, 
målpunkter eller bostadsområden som saknar egen grönska. 

- Stora barriärer så som trafikleder och järnvägar som påverkar 
tillgängligheten bör uppmärksammas.

Trygghet
- För att skapa trygga miljöer bör parkerna placeras där mycket folk rör 

sig naturligt.
- Finns det en risk för att parken kan upplevas som ödslig bör 

utformningen vara mer öppen.
Ljud och buller

- Den omgivande miljöns bullerstörningar bör tas med vid beslut om 
etablering av en fickpark samt utformningen. En bullermätning kan 
ibland vara motiverad för att avgöra om läget är lämpligt för en 
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fickpark. Alltför höga bullernivåer kommer antagligen leda till att 
parken inte upplevs som en oas.

- Olika åtgärder för att skapa en oas i ett stökigare område är bullerplank, 
murar, häckar, maskerande ljud eller soundscape. 

- Olika ljud eller porlande vatten kan väcka nyfikenhet och locka in 
besökare till parken.
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Analys av Karlstad centrum
I följande avsnitt analyseras undersökningsområdet Tingvallastaden som 
innehåller tre välavgränsade delområden Tingvalla, Haga och Klara. Först 
kommer dessa presenteras var för sig, för att sedan övergripande analysera av 
hela området.  Först presenteras Tingvalla.

Tingvalla
Tingvalla är Karlstads centrumstadsdel. Det är här huvuddelen av handeln 
ligger, kommunhus, domkyrkan, centralstationen i söder, museum och 
bibliotek i norr. Det är också här stadens mesta nöjesutbud finns. Bebyggelsen 
är mestadels kvartersstad från 1800-talet, i rutnätsstruktur. I de västra delarna 
finns äldre kulturhistorisk träbebyggelse kvar. Området avgränsas i söder av 
Hamngatan och järnvägen, övriga sidor avgränsas av Klarälven. Flertalet av 
Tingvallas obebyggda ytor används idag för parkering. Tingvallas största 
grönområden ligger i anslutning till Sandgrundsudden i norr. Här finns två 
större parker Museiparken (Cyrillus Johanssons park från 1920-talet) och 
Sandgrundsudden. Sandgrundsudden håller på att få en ny och mer parklik 
utformning. Även Badhusparken ska få en ny utformning och ett program 
ligger på kommunens hemsida (2007-04-13) Delar av Älvstråken (Klarälvens 
stränder) ligger inom Tingvalla och stråken betyder mycket för stadens 
identitet och den bild som Karlstads invånare och besökare har med sig. Runt 
om biblioteket har det bildats ett grönt rum, dock inte så ordnat. Tingvallas 
övriga gröna ytor är koncentrerade till Klarälvens stränder. 
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Kartan visar 
undersökningsområdet 
Tingvallastaden, med 
delområdena Klara, 
Tingvalla och Haga.
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Klara
Stadsdelen Klara ligger omgärdad av trafikleder och Klarälven. Inom området 
finns flera myndigheter Länsstyrelsen, Vägverket och Räddningsverket. Längst 
i norr ligger Tingvalla idrottsplats som tillsammans med Räddningsverkets 
stora byggnad fungerar som bullerdämpande väggar mot trafiklederna. I 
Klara ligger också stadsteatern och en del handel. Bebyggelsen består av både 
flerbostadshus och villor. Inom Klara finns mycket gröna områden, särskilt 
i de norra delarna längst med trafikleden och Klarälven. Dessa områden 
består främst av naturområden. Inom den södra delen finns områdets parker. 
Runt om teatern ligger Teaterparken. Nedanför teatern finns en sandbank vid 
Klarälven som är mycket populär under sommaren. Ytterligare större parker 
är Malmtorget och Våxnäsparken. Inom villaområdet finns en närpark, Tysta 
parken, vilken fungerar som en lekplats. Klarälvens stränder är även i Klara 
ett grönt rum. Jag har valt att inte ta med Klaras norra delar då dessa utgörs 
av främst grönområden och ligger som en smal remsa mellan Klarälven och 
en trafikled.
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Haga 
Stadsdelen Haga är det minsta delområdet. Haga saknar den tydliga 
rutnätsstruktur som både Klara och Tingvalla är uppbyggda efter. Området 
avgränsas av Klarälven och en stor trafikled i söder. Inom Haga finns inga 
större parker utan grönskan utgörs av bostadsgårdar och Klarälvens stränder. 
Hagaparken utgör områdets enda offentliga park, den ligger dock på ett 
sådant sätt att den upplevs som bostadsgård. Parken saknar en tydlig entré 
som leder in besökaren. Den obebyggda ön Gubbholmen ligger precis intill 
Haga och fungerar som ett grönområde. Haga hyser främst bostäder men en 
del mindre butiker och restauranger ligger i området. Haga är den stadsdel 
som enligt kommunens stadsmiljöprogram saknar attraktiva stadsrum och 
attraktiva mötesplatser, området gränsar dock till flertalet.
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Översiktliga analyser av undersökningsområdet
Här presenteras sex olika kartor som olika aspekter  som har betydelse för 
lokalisering och utformning av fickparker i Karlstad. De fyra första kartorna 
är delvis eller direkta sammanställningar av de analyser som Karlstads 
kommun gjort i stadsmiljöprogrammet.  Den första beskriver barriärer och 
störningar, den andra visar viktiga sammanbindande stråk, den tredje visar på 
attraktiva platser och attraktiva stråk och den fjärde visar vad som uppfattas 
av kommunen som mötesplatser. Karta nummer fem redovisar grönstrukturen 
inom undersökningsområdet. Karta nummer sex visar den space syntax-
analys som är gjord för Karlstad.

Karta 1: Barriärer och störningar
Kartan visar de barriärer som finns i Karlstads centrala delar. Jag har valt 
barriärer utifrån vad som kan ha betydelse för gångtrafikanter, då dessa 
är de som troligast besöker fickparken. De större bilstråken (mer än 4500 
fordon/dygn enligt stadsmiljöprogrammet), järnvägen och Klarälven 
fungerar som barriärer svåra att korsa. Dock utgör Klarälven ett uppskattat 
inslag i stadsmiljön medan bilstråken och järnvägen medför bullerstörningar. 
Bilstråken försämrar också luftkvaliteten i staden. Fickparken är känslig för 
bullerstörningar då den ska upplevas som en oas, därför bör de inte placeras 
alltför nära en större trafikled.
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Kartan visar barriärer som 
finns inom och kring 
undersökningsområdet. 
(Underlaget till kategorin 
“Barriär - bilstråk” 
kommer från kommunens 
stadsmiljöprogram.)
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Karta 2: Viktiga sammanbindande stråk 
Kartan visar de olika gång och cykelstråken i centrum som finns identifierade 
stadsmiljöprogrammet. Dessa stråk borde sannolikt ha positiv betydelse vid 
etablering av fickparker. Välanvända gångstråk och i viss mån cykelstråk 
innebär att parken har möjlighet att bli befolkad. Tingvalla har en struktur 
som sprider ut gång och cykeltrafiken över hela området. Det är få områden 
som helt saknar viktiga kommunikationsstråk. Denna egenskap visar sig 
tydligt i den space syntax-analys som är gjord för Karlstad.
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Kartan visar 
sammanbindande stråk 
som finns inom och kring 
undersökningsområdet.
(Underlaget till 
kategorierna kommer 
från kommunens 
stadsmiljöprogram.)
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Karta 3: Attraktiva platser och stråk
Kartan  visar  attraktiva  platser och stråk inom utredningsområdet.  Dessa 
”platser” definieras i  stadsmiljöprogrammet som ”de platser som ger 
sinnesupplevelser och årstidsvariation, platser med aktiviteter eller platser 
som utgör oaser där människor får sinnesupplevelser av olika slag” (bilaga 
2, s. 26). De attraktiva stråken uppfattar jag inte som kommunikationsstråk 
i första hand utan stråk där folk gärna vistas för rekreation eller shopping 
(shoppinggator). En fickpark bör förläggas i närheten av attraktiva områden 
med ett rikt folkliv, i enlighet med tidigare resonemang. Samtidigt visar kartan 
också på var det saknas attraktiva platser. Fickparken kan i dessa områden 
bli den attraktiva platsen. Dock bör platsen redan ha ett folkliv. Av kartan 
framgår att Haga helt verkar sakna attraktiva platser. 
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Kartan visar de 
attraktiva stråk och 
platser som finns  inom 
undersökningsområdet.
(Underlaget till 
kategorierna kommer 
från kommunens 
stadsmiljöprogram.)
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Karta 4: Mötesplatser
Kartan visar viktiga mötespunkter (kommunikation och gaturum) 
och mötesplatser (park och gaturum). Mötesplatser definieras i 
stadsmiljöprogrammet som ”En mötesplats är en lätt identifierbar plats som 
allmänheten självklart kan identifiera och vet eller förstår var den finns. En 
mötesplats kan ha flera ”mötespunkter” som anger själva stället man avser 
att träffas vid.” (bilaga 2, s.25).  Mötesplatser har betydelse för fickparker då 
de lockar folk och är välkända. Av kartan kan man utläsa att mötesplatserna är 
koncentrerade till Tingvallas centrala delar. Mötesplatserna i gaturummet utgörs 
bland annat av Stora torget och gågatorna. Mötesplatserna kommunikation, 
är främst busshållsplatser och järnvägsstationen. Musieparken som utgör 
en mötesplats lockar inte bara äldre utan även barnfamiljer då det även 
finns en lekplats i parken. I parken händer också mycket aktiviteter så som 
nationaldagsfirande och skulptur utställning. En fickpark med i rätt läge och 
med en attraktiv utformning tror jag kan fungera som en viktig mötesplats 
(park) i Haga då det saknas mötesplatser där.
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Kartan visar mötesplatser 
och mötespunkter 
som finns inom 
undersökningsområdet. 
Det är fyra olika typer av 
mötesplatser. (Underlaget 
till kategorierna kommer 
från kommunens 
stadsmiljöprogram.)
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Karta 5: Grönstruktur
Kartan beskriver vilka grönområden som redan finns idag inom 
utredningsområdet. I områden där det finns gott om offentliga grönområden 
och parker är behovet mindre av en fickpark. Ett exempel på det är 
stadsdelen Klara som redan har flera parker och grönområden. Däremot 
saknar de mest centrala delarna av Tingvalla större grönområden eller parker. 
Tingvallas grönområden är koncentrerade till Klarälvens ständer. Intill 
Haga ligger Gubbholmen, ett mer vildvuxet grönområde som är ett populärt 
rekreationsområde. För dem som har tillgång till privata grönområden minskar 
behovet av fickparker. Dock kan en fickpark vara viktig för allmänheten där 
det bara finns privata grönområden. 

Bilderna visar tre exempel 
på grönstruktur inom
undersökningsområdet. 
Första bilden visar 
Hagaparken.

Bilden visar entré till 
Museiparken i Tingvalla.

Bilden visar del av 
grönområdet kring 
Klarälven.
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Kartana visar den 
grönstruktur, både 
privat och offentlig 
som finns inom 
undersökningsområdet 
Kategorin “parker” består 
av de grönområden 
som Karlstad kommun 
benämner som parker. Med 
“allmänna grönområden” 
avser jag mindre ordnade 
offentliga grönområden. 
Med kategorin “privat 
grönska” avser jag större 
områden av privata 
trädgårdar. Med kategorin 
“gröna stråk”avser jag 
gröna korridorer där folk 
rör sig för motion och 
rekreation. 
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Karta 6: Space syntax
Karlstad kommun har låtit göra en Space syntax analys, gjord av Spacescape 
AB, av centrum under våren 2005. I stadsmiljöprogrammet konstateras 
att Tingvallastaden är väl rumsligt integrerad, Klarälven och de stora 
trafiklederna till trots. Att centrum är så välintegrerat beror på Karlstads 
rutnätsstruktur. Det är en fördel att hela Tingvallastaden har bra integration, 
och därmed förutsättningarna för ett rikt folkliv, vid etablering av fickparker.  
Den slutsats som Spacescape AB gör i sin rapport är att ”den traditionella 
stadskärnan fortfarande spelar den centrala rollen som främsta mötesplats 
för Karlstadborna, något som inte alltid är fallet…” (s.7). I enlighet med de 
utgångspunkter jag sammanställt bör parkerna i första hand förläggas till ett 
stråk eller område som folk rör sig naturligt i.
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Kartan, gjord av 
Spacescape AB, visar den 
rumsliga så kallade globala 
integrationen men hänsyn 
till gångtrafik. Där det är 
som rödast är den rumsliga 
integrationen som bäst, 
vilket innebär att troligtvis 
är det här som folk rör sig.

                                                                                                                    


