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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Inledning 
Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa.  

Hur samrådet har bedrivits 
Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 27 mars-27 april 2017. Planen har skickats till 
kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbygg-
nadsförvaltningen, på Bibliotekshuset och på kommunens hemsida. 

Ett samrådsmöte hölls i Samhällsbyggnadshuset det 4 april kl. 18.00 då ett trettiotal 
personer närvarade. 

Information i form av en film har även funnits tillgänglig på Karlstads kommuns 
facebooksida. Filmen har nått ut till drygt 23 000 unika tittare där kvinnor 25–34 år 
har varit den största målgruppen. Ca 2000 personer har reagerat på förslaget var av 
ungefär hälften är positiva och hälften negativa. 

Sammanfattning 
De synpunkter som har inkommit handlar främst om påverkan på den kulturhisto-
riska miljön och stadsbilden. Förslaget har, i dialog med Länsstyrelsen, ändrats i 
viss omfattning. Följande ändringar har gjorts till granskningsskedet: 

 I syfte att bättre anpassa föreslagen bebyggelse till den kulturhistoriska 
miljön har den föreslagna byggnaden öster om f.d. Stadshuset sänkts från 
16 våningar till 10 våningar samt en indragen takvåning. Placeringen har 
justerats för att ge den äldre byggnaden (magasinet) ett större respekt-
avstånd, detta på bekostnad av att en alm tas bort och att platsbildningen 
mot Drottninggatan till ytan minskas.  
OBS! Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har byggnaden om 10 våningar 
utgått. 

 Samtliga fasader har bearbetats för att åstadkomma en mjukare kontrast 
mellan gammalt och nytt. Andelen glas har minskats och fasaden klätts i 
trä och metall till en större del. Planbestämmelserna gällande utformning 
och skydd av kulturmiljö har bearbetats till granskningsskedet utifrån det 
nya förslaget. 

 Planhandlingen har också kompletterats med en mer utförlig antikvarisk 
konsekvensanalys.  

 Den föreslagna byggnads i planområdets västra del föreslås uppföras 
i fyra våningar, istället för i tre våningar som föreslogs i samrådsför-
slaget. 

 För att tydliggöra att huvudanvändningen är kontor, och tillåts oavsett be-
hov av centralt läge, lyfts användningen ut som en separat användning (K) 
enl. Länsstyrelsens rekommendation. 

 Plankartan har försetts med planbestämmelsen n2 i syfte att säkerställa ut-
rymme för lek/rekreation för de boende. 

 I planområdets västra del har förgårdsmarken försetts med prickmark och 
marken med servitut för in-/utfart har breddats något i syfte att förbättra 
sikten vid utfart. 
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 Genomförandebeskrivningen har justerats utifrån det reviderade förslaget 
och efter teknik- och fastighetsförvaltningens synpunkter. 

 Planhandlingen har kompletterats med bilder på den mindre byggnaden 
mot Pihlgrensgatan. 

 Den skuggstudie som gjordes till samrådet har uppdaterats efter det revide-
rade förslaget och analyserats. 

 Användningsbestämmelsen för den högre byggnaden justeras så att bo-
stadsändamål inte tillåts i det översta våningsplanet. Våningsplanet avses 
ha en mer publik verksamhet varför centrumändamål är en lämplig an-
vändningsbestämmelse. 

 Plankartan har kompletterats med koordinater och rutnätskryss.  
 Formuleringar i genomförandebeskrivningen har justerats enligt lantmäte-

rimyndighetens synpunkter. 
 Genomförandebeskrivningen har kompletterats med en karta för att förtyd-

liga de fastighetsrättsliga åtgärderna. 
 Brandfrågan har utretts vidare och bedöms kunna lösas på ett bättre sätt i 

och med punkthusets nya placering och mått. 
 I planbeskrivningen har ett antal andra redaktionella ändringar eller mindre 

omformuleringar gjorts. 
 Plantekniska justeringar har gjorts på plankartan. 

 

Miljönämnden, teknik- och fastighetsnämnden, Värmlands museum, Karlstad Le-
ver, Carlstad-Gillet, Stadsmiljönätverket Operation Karlstad, fastighetsägare till 
Almen 15, boende på Drottninggatan 37 B och ett antal privatpersoner som inte 
bedömts som sakägare har inkommit med synpunkter vilka inte kunnat tillgodoses 
då:  

• fd Stadshusets yttre inte kommer att bevaras i sin helhet då påbyggnad 
även fortsatt föreslås.  

• det högre huset inte förslås utgå eller sänkas till fyra våningar. 

• byggnaden mot Pihlgrensgatan inte föreslås utgå. 

• Lucktomten, i kvarterets sydöstra hörn, föreslås inte bebyggas med ett 
höghus (16-20 vån). 

 

Ställningstagande 
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har re-
sulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt kommenta-
rerna ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan stäl-
las ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§. 

Inkomna yttranden 
Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena 
sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Vissa yttranden återges i sin helhet 
(icke kursiv stil). Yttrandena finns att läsa i sin helhet i en bilaga. 

Miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden  

Teknik- och fastighetsnämnden 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Lantmäterimyndigheten 



GRANSKNINGSHANDLING 
Detaljplan för Almen 21 Samrådsredogörelse 3 

 
Karlstads Energi AB 

Karlstads El &Stadsnät AB 

Länsstyrelsen i Värmland 

Trafikverket 

LFV – Air Navigation Service of Sweden 

Telia Sonera Skanova 

Värmlands museum 

Stadsmiljöverket Operation Karlstad 

Karlstad Lever 

Carlstads-Gillet 

Fastighetsägare Almen 15 

Boende Drottninggatan 37 B 

 

93 yttranden har inkommit från privatpersoner som inte bedöms som sakägare eller 
direkt berörda. Ca 80 av dem är negativa till förlaget då den anses ha en negativ 
påverkan på kulturmiljön och det är främst det högre huset om 16 våningar som får 
kritik. Ca 13 av yttranden är positiva till förlaget. 

 

Kommunala remissinstanser 
Miljönämnden 
Miljöförvaltningens yttrande: 
Det är idag begränsad framkomlighet för cyklister längs Drottninggatan eftersom 
separat cykelväg saknas. När centrum förtätas västerut är det därför nödvändigt att 
göra gatan säkrare för cyklister i samband med exploatering av planområdet.  
 
Miljöförvaltningen vill särskilt trycka på att en stor andel av parkeringsplatserna 
för bilar bör förses med laddningsmöjligheter samt planera övriga så att det lätt kan 
installeras flera vid behov. 
 
I planen anges att det ska underlättas för framtida solkraftsinstallationer. Miljöför-
valtningen föreslår dessutom att en utredning genomförs som undersöker möjlig-
heten till att de befintliga solpanelerna/solskydden återanvänds. 
 
För byggnad 1 och 4 (planerad nybyggnation) kan bostäder i alla storlekar anord-
nas utan att riktvärde på 55 dBA överskrids. För bostäder mot Drottninggatan i be-
fintligt hus, med påbyggnad, kan endast bostäder om 35 m2 tillåtas om riktvärdet 
60 dBA ska klaras. Enligt bullerutredningen framgår det att den föreslagna bo-
stadsbebyggelsen kommer utsättas för höga bullernivåer. Den ekvivalenta ljudni-
vån vid den mest utsatta fasaden (Drottninggatan) beräknas vara upp mot 60 
dB(A). Enligt trafikbullerförordningen tillåts små lägenheter upp till 35m2 att ex-
poneras för bullernivåer upp till 60 dB (A).  
 
För att uppnå en god ljudmiljö för samtliga bostäder, även om förordningen med-
ger högre bullernivåer för mindre lägenheter, är det värt att eftersträva så låga bul-
lernivåer som möjligt. Bullerutredningen utgår från ett scenario där busstrafiken 
flyttas från Drottninggatan till planerat resecentrum. Det kan vara bra att beakta 
bullersituationen ifall detta inte kommer att ske. Miljöförvaltningen anser därför att 
exploatörerna bör överväga att ställa krav på att fönster och uteluftdon dimension-
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eras så att bullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B, vilket rekom-
menderas i bullerutredningen.  
 
Miljöförvaltningen har inget ytterligare att erinra.  
 
 
Tillägg Miljönämnden: 
Susanna Göransdotter (V) lämnar in en protokollsanteckning 
 
Protokollsanteckning Vänsterpartiet: ”Kvarteret Almen klarade stadsbranden 1865 och därför 
bör förändringar i området ske särskilt aktsamt och respektfullt. En hög och modern byggnad 
kommer helt att dominera området och inte passa in i omgivningen. Det kommer även bli kon-
sekvenser bland annat för grönområden, närliggande byggnader, vattenledningar och framkom-
lighet. Med hänsyn till estetik, kultur, det bifogade kulturmiljöunderlaget och de punkter som 
förvaltningen lyfter i tjänsteyttrandet säger därför Vänsterpartiet nej till detaljplanen i 
dess nuvarande form.” 
 
 
Kommentar:  
Enligt Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden kommer Drottninggatan inte utgöra 
ett huvudstråk för cykel. Cykeltrafik avses istället ledas till Älvgatan och Hamnga-
tan. Däremot kommer busstrafiken försvinna från Drottninggatan och gående pla-
neras ges mer utrymme. En separat cykelbana kan vara både lämpligt och möjligt 
på sikt. Åtgärden ingår dock inte i detta planarbete. 
Detaljplanen har ingen möjlighet att påverka laddningsmöjligheten på parkerings-
platserna. 

Framtida användning av solpaneler/solskydd är upp till fastighetsägaren att av-
göra. Ur ett kulturmiljöperspektiv är det positivt om en utformning som inte påver-
kar fasadens ursprungliga utseende kan åstadkommas. 

I detaljplanen kan endast krav på att gällande lagstiftning för ljudnivåer vid fasad 
innehålls. Åtgärder för att ytterligare förbättra ljudmiljön kan ske på initiativ av 
fastighetsägaren. Bussar på Drottninggatan är inte ett troligt scenario varför såd-
ana beräkningar inte gjorts. 

 Gällande kulturmiljöfrågan har förslaget, efter dialog med Länsstyrelsen, 
justerats i syfte att bättre anpassas till kulturmiljön. Enligt beslut i SBN au 
2017-10-11 har höghuset utgått. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden är som oftast positiv till att det byggs fler bostäder i 
Karlstad. Så även i detta fall, men vi ser också utmaningar som vi vill adressera. 
 
Kultur- och fritidsnämnden fick år 2015 i uppdrag att tillsammans med Marie-
bergsskogen AB och teknik- och fastighetsnämnden ta fram förslag på hur kvarte-
ret Almen stegvis kan utvecklas till en öppen och attraktiv stadsmiljö för Karl-
stadsborna. Förslaget som presenterades byggde på att återskapa kvarteret till sin 
ursprungliga form med bland annat nya huskroppar för att återskapa den äldre 
gårdsmiljön. Förhoppningsvis kan vi öppna upp Karlstads äldsta bevarade kvarter 
för allmänheten och fylla det med kulturella upplevelser. Detta ställer stora krav på 
investeringar och ökad driftsbudget. Kommunfullmäktige beviljade inga medel till 
den föreslagna utvecklingen i sin budget. Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt att 
med små medel utveckla kvarteret Almen med kulturaktiviteter och har sommaren 
2016 förhyrt den röda gårdslängan för publik kulturverksamhet. Nämnden har även 
2017 förhyrt lokaler i gårdslängorna som erbjuds kostnadsfritt till kulturaktörer 
som kan bedriva en publik verksamhet i kvarteret Almen. För att underlätta för 
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medborgare och turister att hitta dit så krävs att man lätt tar sig till platsen från 
Drottninggatan och att det i bottenplanet på före detta Stadshuset ges möjlighet att 
öppna café eller restaurangverksamhet, som även får möjlighet till en uteservering i 
den del av husets innergård som gränsar mot kommunens mark. Det nyanlagda tor-
get och Systembolagets planerade flytt kommer troligen göra att platsen känns 
tryggare och mer inbjudande. I verksamhetsplanen för 2017 ska kultur- och fritids-
förvaltningen utreda möjligheten att starta upp någon form av publika scenar-
rangemang för att få medial uppmärksamhet och locka fler spontanbesökare till 
kvarteret Almen. Hur de boende i kvarteret Almens kommande nybyggnation 
kommer att störas av de publika scenarrangemangen bör analyseras. 
 
Förtätning av staden och höga hus väcker många känslor hos Karlstadsborna, både 
positiva och negativa. Vissa efterlyser en anpassning till den bebyggelse som finns 
och andra önskar moderna tillägg som signalerar en modern utveckling och att vi 
”hänger med”. En förtätning av kvarteret Almen bidrar till att öka antalet boende i 
området som bör betyda ökad trygghet i närområdet. Om byggnationen sker enligt 
förslaget bör ”pinnens” gestaltning ske av hög kvalité och gestaltningsmässigt be-
traktas som ett konstverk i den offentliga miljön. Ett modernt tillägg kompletterar 
stadens årsringar och på samma sätt som Stadshuset idag anses kulturhistoriskt 
värdefullt kan en ”glaspinne” för kommande generationer anses vara av kulturhi-
storiskt värde som speglar Karlstad vid 2020-talet. 
 
Något som måste beaktas är bland annat att känslan av att befinna sig i ”gamla” 
Karlstad kan gå förlorad då nya och högre huskroppar kommer närmare utemiljön i 
kvarteret Almen och att det skulle innebära en negativ inverkan på kvarterets kul-
turmiljö. Det finns en överhängande risk att de nya byggnaderna samt påbyggnaden 
av Stadshuset gör att husen och de öppna ytorna i kvarteret Almen hamnar i skugga 
och inte kommer att kännas välkomnande. Vi anser därför att en skuggstudie bör 
genomföras för att analysera hur nya huskroppar och påbyggnad av befintlig be-
byggelse påverkar Almentorget och kvarteret Almens solläge för besökare. 
 
Det föreslagna huset i början av Almentorget som på skisserna liknar en ”glas-
pinne” kan begränsa kontakten från Drottninggatan med Klarälven, då utsikten mot 
älven från Drottninggatan beskärs. Samtidigt kan en ny och hög huskropp bidra till 
att torget sluts och skapar en starkare rumslighet med en tydlig markering mot 
Drottninggatan att ”här slutar torget”. 
 
Frågan om nybyggnation i detta kvarter är komplex och det är svårt att bedöma 
framtida konsekvenser av hur nya höga hus och påbyggnader kommer att inverka 
på närmiljön. Men vi anser att det också är viktigt att även värna om den kultur-
miljö som är här. Att placera ett höghus på denna plats som nyligen gjorts om till 
ett fint designat torg ritat av ett par av landets mest kända landskapsarkitekter kan 
anses vara tveksamt. Dels har en av arkitekterna, Torbjörn Andersson, varnat för 
att huset kommer att lägga en slagskugga över torget och delar av innergården. 
Dels får Almentorget en helt ny siluett sett från Klara, där det nya höghuset får en 
framträdande roll delvis på bekostnad av de äldre byggnaderna, vilket blir ett kul-
turhistoriskt stilbrott. Höghuset förtar också känslan av att vara nära vatten då ut-
sikten mot älven från Drottninggatan beskärs. Karlstad ska vara staden med många 
möten med vatten men här skärmar man delvis av mötet med vattnet från en central 
del av staden. 
 
Avslutningsvis så vill kultur- och fritidsförvaltningen gärna delta i det framtida ar-
betet för att säkerställa att både det nya och det gamla kan samspela i kvarteret. 
 
Kommentar:  
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 Ett utgångspunkt under planarbetet har varit att öppna och tillgängliggöra inner-
gården. Planen medger café och restaurangverksamhet i stora delar av byggnaden, 
så även i fd Stadshusets bottenvåning. Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har hög-
huset utgått vilket påverkar den ursprungliga idéen om hur innergården tillgäng-
liggörs. 
 
Den skuggstudie som gjordes till samrådet uppdateras efter det reviderade försla-
get och dess analys utvecklats/fördjupats. 
 
 
Teknik- och fastighetsnämnden 

Teknik- och fastighetsförvaltningen yttrande: 
Konsekvenser 
En ny byggnad inom Almentorget innebär en ombyggnad av det nyanlagda torget, 
kostnaden för det ska belasta exploatören. Planförslaget medför även att antalet 
allmänna parkeringsplatser för cykel i närheten till många målpunkter minskas. De 
parkeringsplatserna för cykel som försvinner ska ersättas på samma plats eller i 
närheten av platsen som bebyggs. Den nya byggnaden inom Almentorget avses att 
bilda en egen fastighet som kommunen ska upplåta med tomträtt. 
 
Synpunkter 
I det fall planarbetet drivs vidare efter samrådsskedet anser teknik- och 
fastighetsförvaltningen att följande synpunkter och åtgärder ska beaktas i den 
fortsatta plan- och genomförandeprocessen. 
 
Markanvändning/allmän plats/lek och rekreation: 
Förvaltningen ser den nya omfattningen av torget som en kompensation för den ytan 
som försvinner på grund av den nya byggrätten på torget. 
 
”Grönytor och växtlighet” (s19) bör det framgå att utrymme för lek och rekreation 
behövs inom tomten, även om det anges i genomförandekapitlet. Utifrån att det i 
nuläget saknas en godtagbar miljö för barn är det eftersträvansvärt att ta fram en 
sådan vid ny planläggning. 
 
Skuggningseffekten av den nya byggnaden innebär att den idag mest solbelysta 
delen av torget kommer att hamna i skuggläge eftermiddag och kväll. 
Förvaltningen vill se en utredning som visar att almarna både på innergården och 
inom Almentorget inte påverkas av den ökade skuggningen. Byggnaderna inom 
Almen 19 riskerar att hamna i skugga stora delar av året och den naturliga 
uttorkningen av träfasaden och taktegel på uthusbyggnaden kan komma att utebli 
med stor risk för att mossa och svartmögel utvecklas på fasader/fönster och 
sönderfrysning av tegeltak. 
 
Förvaltningen kan känna en viss tveksamhet till hur byggnaden och dess höjd 
påverkar kvarteret i stort och dess utveckling till en kulturell mötesplats sett ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. Inom uppdraget att utveckla kvarteret Almen som en 
del av Älvpromenaden fick arkitekt Kolbjörn Wearn uppdrag att analysera 
förutsättningarna för en attraktiv innergård. I analysen skrivs bland annat att 
inramningen av innegården, de solbelysta byggnaderna, närheten till 
Älvpromenaden och Drottninggatan samt de stora träden inom området är 
gynnsamma för utvecklingen av kvarteret. Medan det gamla Stadshusets 
storskalighet bilparkeringen är ogynnsamma 
 
Pyramideksalléen längs norra fastighetsgränsen är inte hanterad helt i planförslaget. 
Ett trafikstråk (nytt servitut infart) direkt inpå träden kommer sannolikt innebära en 
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konfliktsituation då kronorna – trots att dom är smala – i viss mån breder ut sig 
över infarten. Det är oklart om träden planeras att tas bort. Om så är fallet bör detta 
omnämnas och hur de i så fall ska kompenseras och hanteras avseende 
biotopskyddet. Borttagande av allén innebär en förlust av viktig och 
temperatursänkande grönvolym i en annars värmealstrande och allt mer trädlös 
centrummiljö. 
 
Markföroreningar.  
Exploatören ska även svara för utredning och efterbehandling 
av eventuella markföroreningar inom den nya byggrätten inom Almentorget. 
 
Gator och trafik 
Det anges i planbeskrivningen att placering och utformning av höghuset är 
anpassat för att klara tillgänglighet för varutransporter med 12-meters lastbil till 
fastigheten Björnen 15. Det är viktigt att transporterna kan angöra utan problem. 
Utifrån observationer på plats har bedömningen gjorts att det kan vara 
problematiskt att angöra idag med den nya muren vid cykelparkeringen. Det är 
även viktigt att transporterna fungerar under byggtiden. 
 
Vid den nya infarten i det nordöstra hörnet i planförslaget bedöms sikten vara 
begränsad. Ur siktsynpunkt vore det fördelaktigt att flytta infarten något söderut. 
Infarter med liknande siktförhållanden finns i området sen tidigare. 
 
Vatten och spillvatten/dagvatten: 
Befintlig dagvattenledning till Almen 21 kommer enligt planförslaget att hamna 
under det nya huset på Almentorget. Ledningen måste flyttas vilket här är ett 
problem eftersom det enligt förslaget kommer bli trångt att få ned en ledning och 
underhålla denna mellan Almen 21 och det nya huset. Antingen behövs ett bredare 
allmänt utrymme mellan dessa två fastigheter eller så måste en annan lösning 
hittas. 
 
Tillägg Miljönämnden: 
Som fastighetsägare för kulturkvarteret Almen och Almentorget anser teknik- och 
fastighetsnämnden att uppförande av föreslagen byggnad om 16 våningar 
innebär avsevärda begränsningar för den kvarvarande kommunala egendomen och 
nyttjandet av denna varför den delen av planförslaget avstyrkes. 
 
Anders Tallgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Daniel Fjäll (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Daniel Fjäll (V) lämnar en protokollsanteckning. 

 
Protokollsanteckning Vänsterpartiet: ”Kvarteret Almen klarade stadsbranden 1865 och därför 
bör förändringar i området ske särskilt aktsamt och respektfullt. En hög och modern byggnad 
kommer helt att dominera området och inte passa in i omgivningen. Det kommer även bli kon-
sekvenser bland annat för grönområden, närliggande byggnader, vattenledningar och framkom-
lighet. Med hänsyn till estetik, kultur, det bifogade kulturmiljöunderlaget och de punkter som 
förvaltningen lyfter i tjänsteyttrandet säger därför Vänsterpartiet nej till detaljplanen i 
dess nuvarande form.” 
 
Kommentar: 
I genomförandebeskrivningen framgår att byggherren bekostar marksanering, om-
byggnad av torget och flytt av cykelställ.  
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Plankartan förses med planbestämmelsen n2 i syfte att säkerställa utrymme för 
lek/rekreation för de boende. 
 
Den skuggstudie som gjordes till samrådet uppdateras efter det reviderade försla-
get och dess analys utvecklats/fördjupats. Skuggstudien visar att föreslagna bygg-
nader främst skuggar den egna fastigheten. Den närliggande, äldre trähusbebyg-
gelse, liksom Almentorgets södra del, skuggas en kortare del av dagen. 
 
Trädraden med pyramidek omfattas inte av allmänna biotopskyddet. Träden är inte 
av sådant värde att motiv finns att skydda dem i plan på en privat egendom. Inte 
heller kompensationsåtgärder kommer att krävas. Intentionen i projektet är dock 
att bevara trädraden. 
 
Byggnaden placeras så att 12-meterslastbil kan angöra in till garage under kvarte-
ret Björnen, vilket är en hög standard i det centrala läget. Marginalerna för stora 
fordon är små men bör vara acceptabla i stadskärnan. Höghusets nya placering 
innebär en viss förbättring i det avseendet. 
 
I planområdets västra del har förgårdsmarken försetts med prickmark och marken 
för servitut för in-/utfart breddats något i syfte att förbättra sikten vid utfart. 
Hur flytt av ledningar kan ske behöver utredas vidare. 
 
Gällande kulturmiljöfrågan har förslaget, efter dialog med Länsstyrelsen, justerats 
i syfte att bättre anpassas till kulturmiljön. Planhandlingen har också komplette-
rats med en antikvarisk konsekvensanalys. Konsekvensanalysen redovisar i vilken 
omfattning de kulturhistoriska värdena påverkas i och med genomförandet av pla-
nen. Konsekvenserna bedöms inte vara betydande negativa. Enligt beslut i SBN au 
2017-10-11 har höghuset utgått. 
 
 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna samt medverkat i arbetsgruppen 
för detaljplanen. Räddningstjänsten kan konstatera att planens tänkta byggrätter in-
nebär ett flertal utmaningar beträffande brandskydd vilket till viss del framgår i 
planbeskrivningen.  

Den högre byggnaden på 16 våningsplan är till sin yta relativt liten med sina mått 
på ca 7,5*12 m. Ytan till trots kommer dock ett flertal krävande brandtekniska åt-
gärder vara nödvändiga med anledning av dess byggnadshöjd. Ju högre en byggnad 
uppförs desto högre är också samhällets krav på brand- och utrymningssäkerhet i 
byggreglerna. Brandtekniska åtgärder som sammantaget kommer att ta i anspråk en 
relativt stor andel av ytan på respektive våningsplan. Till dessa åtgärder hör bl a 
dubblerade hissar varav en ska utgöras av en sk. räddningshiss. Även antalet brand- 
och röksäkrade trapphus med tillkommande plats för slussar kan innebära att stora 
ytor tas i anspråk. Plankartan medger användning för bostäder men även samlings-
lokaler för restaurang och utbildning mm, vilket således även kan innebära att 
byggnaden måste utformas med dubbla trapphus och invändiga utrymningsplatser. 
Sammantaget kommer brandtekniska åtgärder enligt ovan samt därtill tillkom-
mande åtgärder ej närmare exemplifierat, bli relativt betydande till utformning och 
yta. Rimligtvis finns brytpunkter av både ekonomisk och funktionell karaktär för 
hur liten en byggnad kan vara till sin yta för att möjliggöra avsedd funktion och 
samtidigt uppfylla gällande byggregler. Är dessa "brytpunkter" kända och bekanta 
infor planförfarande och uppförande av ett slimmat höghus? Hur stora ytor kvarstår 
efter att byggreglernas samtliga krav på brandskydd är uppfyllda?  
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I plankartan framgår att avståndet mellan höghuset och befintlig byggnad som av-
ses byggas på med tre våningsplan är mycket kort, endast någon enstaka meter en-
ligt plankartan. Höghuset ska samtidigt uppföras med en fasad i huvudsak av glas. 
Även påbyggnadens fasadmaterial ska till stor del utgöras av glas. Det mycket 
korta avståndet mellan byggnaderna samtidigt som båda fasaderna till stor del ska 
utföras i glas innebär en betydande brandspridningsrisk som kommer att behöva 
hanteras.  

Planbeskrivningen berör även översiktligt att höghusets konstruktionsmaterial ut-
görs av trä vilket ytterligare adderar en brandteknisk utmaning då vi i riket inte ti-
digare konstruerat så höga byggnader med trästomme av bl a brandtekniska skäl. 

 

Kommentar: 

 Informationen noteras och brandfrågan har utreds vidare till gransknings-
skedet och tekniska lösningar har hittats. Enligt beslut i SBN au 2017-10-
11 har höghuset utgått vilket innebär att flera av de brandtekniska svårig-
heterna inte längre finns. 

 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av samrådsförslaget och har följande syn-
punkter. På plankartan saknas koordinater och rutnätskryss. 

I genomförandebeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor, fastighetsbildning 
bör ordet överlåtas regleras till regleras.  

Formuleringen i det femte stycket bör ändras till att ”Markområde av fastigheten 
Almen 21 ska regleras till Almen 19 (kommunen) för att utgöra del av kvarters-
mark… 

Det vore önskvärt med en separat redovisning av fastighetsrättsliga åtgärder för att 
tydliggöra fastighetsbildningen. 

I övrigt har lantmäterimyndigheten ur fastighets- eller registreringssynpunkt inget 
att erinra. 

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med koordinater och rutnätskryss.  

Texten formuleras om enligt lantmäterimyndighetens synpunkter. 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med en karta för att förtydliga de fas-
tighetsrättsliga åtgärderna. 

 

Karlstads Energi AB 

Karlstads Energi AB ser positivt till förtätning av bebyggelsen generellt då det van-
ligtvis på ett effektivt sätt kan utnyttja befintliga tekniska system. I det här fallet är 
huvudbyggnaden ansluten till fjärrvärmesystemet och nya byggnader bedöms 
kunna anslutas på ett mycket effektivt sätt. Planens genomförande kan komma att 
kräva skydd av eller flytt av fjärrvärmeledningar vilket är möjligt med god plane-
ring. 

Fjärrvärme är en naturlig uppvärmningsform i detta område. Inom Karlstads stad är 
fjärrvärme det miljömässigt mest fördelaktiga alternativet. Fjärrvärmen möjliggör 
dessutom ett effektivt utnyttjande av lokala resurser som annars går till spillo. 
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Karlstads Energi AB deltar gärna i planeringen av området i syfte att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för en effektiv fjärrvärmeanvändning samt för att säker-
ställa bästa tekniska lösning för fjärrvärmeledningar.  

Enligt fastställd renhållningstaxa gällande Karlstad kommun erbjuds hämtning av 
avfall i kärl, container eller underjordsbehållare. 

I planen finns riktvärden för vägbredd 3,5 m och vi anser att det ska vara ett ”ska”-
krav inte ett ”bör”-krav. Avfallshanteringen ska vara i markplan och kunna utföras 
utan backning. Se bilaga1 och 2. 

När planen vunnit laga kraft kommer Karlstad Energi kontakta fastighetsägare för 
att vara behjälpliga i planeringen av avfallshanteringen. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras gällande vägbredd. 

 

Karlstads El- och Stadsnät AB 

Karlstads El- och Stadsnät AB har kablar inom det område som detta projekt avser. 
Ev. flytt av kablar kommer vi att ta ut en avgift för.  
Det finns även en nätstation inne på området som ev. måste flyttas och då måste det 
finnas en yta avsedd för en ny nätstation, en avgift för flytten kommer vi att ta ut.  
Finns även ledningsrätt.  
I f.d Stadshuset finns det fiber och utrustning som ev. måste flyttas, avgift för detta 
kommer vi att ta ut. 
Anslutning till elnätet finns priser på hemsidan www.karlstadsnat.se 
Anslutning till Stadsnätet offereras vid förfrågan från kund.  
För övrigt har Karlstads El- och Stadsnät inget att erinra. 

Kommentar: 

Informationen noteras. 

 

Statliga remissinstanser 
Länsstyrelsen i Värmland 
Råd om tillämpningen av PBL m.m. 
Planbestämmelser 
I planförslaget ges befintlig och tillkommande bebyggelse markanvändningen 
[BC1S1]. Länsstyrelsen ställer sig frågande till varför bestämmelsen [K] kontor 
saknas då det är befintlig byggnads nuvarande användning och även det som har 
varit projektets redovisade huvudsakliga användning före samrådet. 
 
Stadsbild 
Förslaget innebär en påbyggnad av befintligt stadshus med tre våningar, komplette-
ring med ett högt hus i upp till 16 våningar vid Almentorget samt en byggnad i tre 
våningar mot Pihlgrensgatan. I planbeskrivningen redovisas fotomontage som visar 
en glasad påbyggnad på stadshuset och ett glasat torn med hög transparens vid Al-
mentorget. Den mindre byggnaden vid Pihlgrensgatan är ej visualiserad i samråds-
handlingen vilket är en brist som behöver kompletteras till nästa planskede. Fram-
förallt det höga tornet kommer att få en kraftig påverkan på Karlstadsstadssiluett 
som hittills dominerats av Domkyrkan som enda uppstickande objekt i en i övrigt 
relativt jämnhög bebyggelsestruktur. I Karlstad har under senare år några högre 
byggnader uppförts, t.ex. Bryggudden, och ytterligare planeras som t.ex. bebyggel-
sen vid Sundsta Torg. Dessa objekt ligger dock utanför själva stadskärnan och 
konkurrerar inte med Domkyrkan som markör av stadscentrum och Tingvallasta-

http://www.karlstadsnat.se/
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den. I den omedelbara omgivningen finns t.ex. SF-husets hörntorn med en höjd 
som känns mer rimlig att förhålla sig till i det föreslagna projektet. Den höga trans-
parens som framförallt det föreslagna tornet redovisas med bedömer Länsstyrelsen 
som mindre trovärdig. När krav på solavskärmning och insynsskydd kommer så 
riskerar tornet att få ett helt annat uttryck än vad som redovisas i planhandlingen. 
 
Kulturmiljö 
Förslaget innebär en markant förändring av stadsbilden i ett av stadskärnans kul-
turhistoriskt mest känsliga områden. På grund av områdets höga kulturmiljövärden 
är det viktigt att tillkommande bebyggelse tar sin utgångspunkt i befintlig bebyg-
gelse och utformas med stor omsorg och med hög arkitektonisk kvalitet i samspel 
med kvarteret Almen gällande gestaltning, volym och höjd. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning om att en stad ska utvecklas med årsringar med inbördes 
samspel. Årsringarna bör dock inte planeras på bekostnad av stadens befintliga 
kvalitéer och ska placeras med omsorg om stadens kulturhistoriska värden. En mo-
dern byggnad med föreslagen gestaltning och höjd bör få möjlighet att vara en egen 
solitär och ha ett arkitektoniskt egenvärde, där upplevelsen inte påverkas av att 
byggnaden konkurrerar med eller negativt påverkar närområdet. Stadsbyggnads-
förvaltningens egna riktlinjer anger att byggnadsskalan i centrum ska hållas jämn 
men att undantag kan göras om platsen eller byggnadens innehåll motiverar det. 
Kommunen motiverar höjden på höghuset genom att byggnaden markerar Almen-
torget, den äldre bebyggelsen samt älvkontakten, och menar att en av planens kon-
sekvenser är att föreslagen bebyggelse och befintlig bebyggelses nya funktion har 
potential att lyfta och annonsera den kulturhistoriskt intressanta miljön. Länsstyrel-
sen vänder sig emot denna beskrivning. Planförslaget innebär att en ny och till ut-
formningen helt avvikande bebyggelse lyfts fram. Länsstyrelsen konstaterar att 
både höghuset och påbyggnaden av stadshuset genom sin volym, gestaltning och 
föreslaget fasadmaterial kraftigt kommer att påverka upplevelsen av kvarteret Al-
men och riskera att ta fokus från den kulturhistoriskt intressanta miljön. Kommu-
nen hävdar att det kulturmiljöunderlag som tagits fram under planprocessen ligger 
till grund för planens utformning och bestämmelser. Underlaget saknar en antikva-
risk konsekvensanalys av planförslaget och dess påverkan på områdets kulturhisto-
riska värden, vilket är en stor brist. Underlaget fastslår att allt för höga byggnader i 
kvarteret kan påverka upplevelsen av miljön. Någon anpassning av den typ som 
underlaget föreslår har inte skett i planförslaget. Med hänvisning till områdets 
mycket känsliga kulturhistoriska karaktär borde kommunen ha tagit fram en ut-
vecklad antikvarisk konsekvensanalys i förhållande till det faktiska planförslaget. 
De varsamhetsbestämmelser som anges i planhandlingen gällande stadshuset är 
vällovliga. Dock är de så detaljerat utformade att detaljer som inte nämns kan ris-
kera att inte omfattas av skyddet.  
 
De obebyggda delarna av planområdet utgörs av fornlämning skyddad enligt KML. 
Det innebär att det krävs tillstånd för att uppföra nya byggnader samt byggandet av 
garage. I samband med prövning av tillståndsansökan kommer Länsstyrelsen att 
fatta beslut om en arkeologisk förundersökning i syfte att avgränsa fornlämningen 
samt som underlag inför en eventuell arkeologisk undersökning. Vid en arkeolo-
gisk undersökning dokumenteras fornlämningen för att sedan tas bort. 
 
Riksintressen 
Kulturmiljö 
Ett genomförande av planförslaget skulle kraftigt påverka riksintressets kärnvärden 
som förutom kvarteret Almen utgörs bl.a. av residenset och domkyrkan som repre-
sentanter för residens- och stiftsstaden Karlstad. Det är därför väsentligt att plane-
rad bebyggelse i större utsträckning underordnar sig domkyrkans höjd. Residenset, 
rådhuset och domkyrkan understryker med sina höjder och centrala placeringar de-
ras funktionella betydelse i staden, vilket är tydligt avläsbart i stadssiluetten. Plan-
förslaget i dess nuvarande utformning bedöms därför kunna innebära en risk för på-
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taglig skada på riksintresset Karlstads stadskärna på grund av den planerade be-
byggelsens utformning och höjd. Den föreslagna planen bedöms inte tillgodose 
riksintresset eftersom den riskerar att påtaglig skada upplevelsen av de kulturhisto-
riska värdena inom kvarteret Almen, vilket utgör ett av riksintressets kärnområden. 
Länsstyrelsen förespråkar därför en annan utformning, som genom mer anpassning 
och måttfullhet kan bevara värdena i kvarteret Almen. Med lägre byggnadshöjd 
och en annan gestaltning, som i högre grad tar fasta på karaktären i omgivande be-
byggelsestruktur, kan tillkommande bebyggelse bättre anpassas till den känsliga 
miljön. 
 
Prövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en detaljplan 
för prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att med nuvarande utformning så 
riskerar planförslaget att innebära en risk för påtaglig skada på riksintresse för kul-
turmiljö, Karlstads stadskärna. 
 

Kommentar: 

Användningen kontor har i samrådsförslaget bedömts ingå i användningen cent-
rumändamål. För att tydliggöra att huvudanvändningen är kontor, och tillåts oav-
sett behov av centralt läge, lyfts användningen ut som en separat användning (K) 
enl. länsstyrelsens rekommendation. 

Planhandlingen kompletteras med tydligare redovisning av den mindre byggnaden 
mot Pihlgrensgatan. 

Den föreslagna nya byggnaden i östra delen har efter dialog med Länsstyrelsen 
sänkts från 16 våningar till tio våningar i syfte att inte konkurrera med t.ex. Dom-
kyrkan. Fasaderna har bearbetats på de båda nya byggnaderna och på påbyggna-
den i syfte att uppnå en mjukare kontrast mellan nya och gamla byggnader.  

Planhandlingen kompletteras med en mer utförlig antikvarisk konsekvensanalys.  
Planbestämmelserna gällande utformning och skydd av kulturmiljö har bearbetats 
utifrån det nya förslaget. 
Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått. 
 
 

Trafikverket 
Ärendet berör inte i direkt läge statlig infrastruktur. Trafikverket förutsätter dock 
att påverkan av betydelse avseende buller och vibrationer inte härrör i något läge 
från trafik på Värmlandsbanan. Under förutsättning av ovanstående aspekter avse-
ende påverkan från Värmlandsbanan inte föreligger har Trafikverket inga övriga 
synpunkter. 
 
 
LFV – Air Navigation Service of Sweden 

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Yttranden från övriga 
Telia Sonera Skanova 
Skanova har stort antal markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet då 
angränsade fastighet Björnen 13 är en central punkt i Skanovas nät, se bifogad 
karta.  
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den och tar hänsyn till de arbeten som måste utföras i samband med detta 
samt i god tid informerar Skanova.  
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentar: 

Olägenheten/kostnaden att flytta ledningar vägs i planarbetet mot en rad andra 
förutsättningar såsom påverkan på riksintresse för kulturmiljö, stadsbild, plats-
bildningar, inlastning mm. Ledningar flyttas bara om så är nödvändigt och nyttan 
väger upp mot olägenheten/kostnaden. Att byggherren bekostar ev flytt framgår bl 
a av genomförandebeskrivningen. 
Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått vilket innebär att ledningar 
troligen inte behöver flyttas. 

 

Värmlands museum 

Påbyggnad av fd. stadshuset  

Det kulturhistoriska värdet hos f.d. stadshuset ligger både i den tidstypiska arkitek-
turen samt i den f.d. funktionen som stadshus. Värmlands Museum bedömer att 
byggnaden tål att byggas på om det görs på ett medvetet sätt som anpassar sig till 
byggnadens karaktär. Byggnadens karaktärsdrag är utredda i planarbetet och plan-
beskrivningen har tydliga varsamhetsbestämmelser därefter. Illustrationer av till-
byggnaden visar en fasad med repetitivt mönster som återkopplar fint till original-
byggnaden, dock med avvikande moderna material. Ett släpp mellan de två krop-
parna lättar upp påbyggnaden och gör den mindre massiv. Tillskotten regleras tyd-
ligt i utformningsbestämmelser. Det är positivt att f.d. stadshusets ursprungliga vå-
ningar ges ett rivningsförbud. 

Med detta sagt, är Värmlands Museum negativ till påbyggnadens höjd. Dels för att 
tre våningar riskerar att dominera över originalbyggnaden och inte upplevas som 
en tillbyggnad. Men främst för att höjden kraftigt påverkar den historiskt känsliga 
stadsmiljön norr om byggnaden. Volymen kommer att bli påtaglig för upplevelsen 
av den äldre sammanhållna bebyggelsen längs med Älvgatan, framför allt i kv. 
Almen och Gäddan, men även från andra delar av det centrala älvrummet. Redan 
idag kan mötet mellan stadshuset och den äldre miljön ses som ett ingrepp som gör 
att de flera hundra år gamla gårdarnas sammanhållna, och för Karlstad, unika miljö 
inte respekteras. Värmlands Museum anser att höjden, i kombination med längden, 
påverkar platsens kulturhistoriska värden negativt och att tillbyggnaden bör sänkas 
till en våning. 

Nytt punkthus  

Inom planen möjliggörs även en ny byggnad, ett punkthus om sexton våningar. 
Höjden på punkthuset har en mycket negativ påverkan på den kulturhistoriskt käns-
liga miljön norr om den tänkta byggnaden. I kvarteren Almen och Gäddan finns 
den enda kvarvarande sammanhållna bebyggelsen från tiden innan branden i Karl-
stad 1865. Punkthuset på sexton våningar kommer att dominera stadsbilden och 
bryta den enhetliga karaktären mot Älvgatan. Här finns ett äldre bebyggelsemöns-

https://www.ledningskollen.se/
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ter som inte bara har höga historiska värden utan även upplevelsevärden med en 
stark identitet för karlstadsbor och besökare som den äldsta delen av Karlstad. 

Värmlands Museum ser inte att föreslagen höjd på varken punkthus eller tillbygg-
nad stämmer med plan- och bygglagens bestämmelser om att bebyggelse ska ut-
formas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan (PBL 2:6).  

Planbestämmelser som reglerar användning av punkthuset  

Föreslaget punkthus avviker starkt från rådande höjd i Tingvallastaden, vilket är 
tveksamt om det bidrar positivt till stadsbilden som helhet. Om planändringen ändå 
görs blir det utan tvekan ett landmärke i stadsbilden. Vad symboliserar detta land-
märke och vad tillför det staden? Intentionerna, som redogörs för i en film på karl-
stad.se, är att huset ska bli ett dragplåster för Almentorget och att det kanske ska 
finnas cafe eller restaurang. I planbeskrivningen (s.10) beskrivs att bottenvåning 
samt de två övre våningarna i punkthuset föreslås användas för publika ändamål, 
vilket inte återspeglas i bestämmelserna i plankartan, som är den juridiskt bindande 
delen av detaljplanen. Värmland Museum är frågande till om det finns ett mervärde 
för staden med ett punkthus som avviker så från innerstadens rådande höjd om det 
inte markerar något som har betydelse för staden i stort? I planbeskrivningen anges 
att höjden motiveras av att den markerar den äldre bebyggelsen och älvkontakten, 
vilket vi inte ser har någon naturlig koppling. Om ett punkthus med högre höjd än 
omkringliggande byggnader uppförs är vår rekommendation att användningen re-
gleras mycket tydligt, både i bottenvåningen och högst upp i punkthuset, så att en 
offentlig tillgång blir bindande.  

Arkeologi  

Noterbart är att det planerade arbetsföretaget ligger inom fornlämning Karlstad 
30:1 (stadslager), vilket medför att även delar av kulturmiljön som inte syns i ytan 
kan komma att påverkas av nybyggnation. Fornminnesregistret anger att kulturla-
ger med dateringar från medeltid, 1500- och 1600-tal kan förekomma inom den för 
arbetsföretaget angivna ytan. Tillstånd behövs hos länsstyrelsen för att göra djupare 
markarbeten.  

Övrigt  

Träd och växtlighet ger en viktig helhet till de äldre byggnaderna. När kvarteret 
förtätas finns en risk att kvarteret mister grönska som stöttar den äldre bebyggelsen 
och är en del av den historiska karaktären. Den befintliga almen markeras på 
plankartan, men räcker det för att skydda almen eller behöver den även planbe-
stämmelser? Det planeras även en ny infart där en uppväxt trädrad i dag står, tätt 
intill Flachska gården, Almen 15, vilken har ett värde för gården och miljön.  

Vi vill även påminna om invändiga kulturhistoriska värden i f.d. stadshuset som 
bör beaktas i byggskedet samt värden i fontän och sittplatser i utemiljön som har 
anknytning till f.d. stadshuset.  

Sammanfattning 

Värmlands Museum är negativa till höjden på tillbyggnad och nytt punkthus, på 
grund av dess stora påverkan på de höga kulturhistoriska värdena norr om aktuellt 
planområde.  

 

Kommentar: 
I dialog med Länsstyrelsen har påbyggnadens utformning justerats. Justeringen 
berör främst fasadmaterial. Våningstalet har bedömts kunna bibehållas utan att 
det innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård. 
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Det föreslagna punkthuset sänks från 16 våningar till tio våningar i syfte att inte 
konkurrera med t.ex. Domkyrkan och för att hålla en mer jämn nivå med övriga 
byggnader inom Tingvallastaden. 
 
Bottenvåningen i punkthuset avses användas för centrumändamål. Bostäder är inte 
tillåtna i bottenplanet, enligt förslagen detaljplan. Att reglera användningen mer 
specifikt är varken möjligt eller lämpligt. Bottenvåningens läge och utformning bör 
göra lokalen mest lämpad att användas för publika verksamheter. Planen justeras 
så att liknande begränsning gäller även för det översta våningsplanet. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser det inte lämpligt att reglera förbud att ta ner 
träd på egen mark då kommunen har rådighet över allmän plats. I och med höghu-
sets nya placering kan inte almen bevaras i sitt nuvarande läge. Almen avses flytt-
tas, alternativt ersättas i ett nytt läge närmre Drottninggatan. 
Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått. Torget och almen lämnas 
utanför planområdet. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen och byggherren är väl medveten om de invändiga kul-
turhistoriska värden och utemiljöns värden. Bedömningen har gjorts att värdena 
inte är tillräckligt höga för att motivera skydd i detaljplan. 
 
 

Stadsmiljönätverket Operation Karlstad 
När man nu står i begrepp att eventuellt exploatera just i det kvarter som härbär-
gerar de äldsta husen bör man vara medveten om att mycket står på spel. Och där-
för agera med särskild försiktighet. Stor omsorg bör ägnas åt en grundligt utförd 
detaljplan och särskilda krav bör i denna ställas på gestaltning, detaljarbete och 
skissning när utförandeskedet närmar sig. Allt för stora värden står på spel för att 
misstag ska få begås. 
 
De nya ägarnas vision är att skapa ett hypermodernt IT- och entreprenörscentrum 
av det gamla stadshuset. Som ett av inslagen i konceptet tänker man sig också att 
låta det inrymma en ”hub” till stadens universitet. Som en av delarna i konceptet 
vill man bygga på det befintliga huset för att skapa ett antal lägenheter, i första 
hand för att skapa möjlighet för entreprenörer och studenter att både bo och verka 
i huset. Man har också önskan om att i en del av fastigheten bygga en högre del för 
att tillvara det fantastiska läget. Jag är tilltalad av visionen och tror att den skulle 
kunna vara bra för Karlstad. Därför är jag också positiv till att låta exploateringen 
av kvarteret återspegla visionen. 
 
Kvarteret Almen är idag ett synnerligen mångfasetterat kvarter. I princip skulle 
man kunna säga att varje väderstreck har sitt eget ansikte, eller uttryck, likaså ut-
gör innergården ett eget uttryck.  
 
Vid upprättandet av en plan för exploatering av kvarteret Almen bör särskild hän-
syn tas till karaktären i dessa fem uttryck/ansikten. Samtliga kulturhistoriska vär-
den, inklusive dem i Stadshuset, bör skyddas i plan. 
 
Lämpliga ytor för förtätning är lucktomterna i sydvästra hörnet samt i väster. Att 
bebygga dem skulle förstärka gaturummet och gagna stadslivet och stadsbilden. Vi 
kan också tänka oss en påbyggnad av det befintliga Stadshuset med 2-3 våningar 
för att bygga vidare på och förstärka den urbana potential som redan finns där 
idag. Det bör dock göras i en stil där karaktären underordnar sig huvudbyggna-
den, t ex som en kub med reflekterande glasfasad. Mest potential ur ett urbant per-
spektiv har lucktomten i kvarterets sydöstra hörn. Genom att förlänga den östra fa-
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sadens sträckning ut mot Drottningatan skapas en spännande fastighetsform med 
bredare fasad mot Drottningatan och smalare norrut, mot älven. Här, med det 
tornprydda och glasklädda Macdonaldshuset diagonalt mittemot, ser jag möjlig-
heten att skapa Karlstads kanske mest urbana gatukorsning och mötesplats. Här 
ser jag också möjligheten att placera ett riktigt högt hus, kanske 16-20 våningar. 
Med 1-2 offentliga sockelvåningar med takhöjd på 4-5 meter vardera samt en of-
fentlig skybar högst uppe på toppen. Tillskottet i gatunivå skulle kunna inrymma en 
restaurang som sommartid växte med uteservering såväl in i Almenparken som in 
på innergården. En sådan verksamhet skulle med fördel kunna knytas samman med 
den idag befintliga restaurangdelen i Stadshuset. Av avgörande betydelse för att 
åstadkomma en sådan urban gatumiljö är att fastigheten får gå ända ut i gatuliv, 
såväl mot Drottninggatan som in mot Almenparken.  
 
Den bör också ha entré såväl mot Drottninggatan som mot Almenparken för att 
förstärka den offentliga karaktären. Gestaltningsmässigt tror jag en glasfasad vore 
att föredra även här, kanske med diskreta rastreringar likt dem på Fredsgatans 
nya trapphus som särskiljer de offentliga delarna från bostads- och kontorsdelar-
na. Längs den västra halvan av Stadshusets fasad mot Drottninggatan, som idag 
används som parkeringsplatser, ser jag möjligheten att anlägga en urban gatupark 
med grönska och böljande sittmöbler av urban karaktär. Med sitt söderläge skulle 
denna park kunna ha förutsättningar att bli en populär samlings- och mötesplats I 
lucktomten i kvarterets västra fasad tycker jag med fördel att kan låta fastigheten 
kliva upp i samma höjd som det påbyggda Stadshuset. Här skulle ett hus anpassat 
efter den befintliga miljön, t ex ett stenhus i den klassiska stil som blivit så populär 
i S:t Eriksområdet i Stockholm, med flott entré mot gatan, med fördel kunna uppfö-
ras. Detta skulle ge ett välkommet tillskott av centralt belägna bostäder och för-
stärka gaturummets urbana karaktär utan att förta de befintliga kvaliteterna. Huset 
skulle förläggas med fasad i gatuliv. Särskild omsorg bör ägnas åt att ge fasaden 
mot Flachska gården en estetiskt tilltalande karaktär. 
 
En misslyckad exploatering av kvarteret Almen kan få långtgående negativa konse-
kvenser på stadsbilden i Karlstad. Att bygga höghus i en miljö som så direkt grän-
sar till en kulturmiljö från 1700-talet är kontroversiellt och kan lätt riskera att gå 
galet. En eventuell exploatering måste därför i mina ögon föregås av omfattande 
skissarbeten och utställningar som möjliggör en bred publik diskussion innan spa-
den sätts i jorden. 
 
Kommentar: 

Synpunkterna noteras. De kulturhistoriska värden på Stadshuset som av antikva-
risk expertis bedöms viktiga att bevara har skyddats i detaljplanen.  

Då exploatering främst berör en privat fastighet där kommunen inte är byggherre 
kommer kommunen inte driva en bred publik diskussion i ärendet utan följa den 
lagstadgade planprocessen där samråd sker med sakägare och berörda. Bredare 
dialog kan föras på initiativ av byggherren.  

 

Karlstad Lever 
Den gällande detaljplanen för kv. Almen är daterad 1961. Den nya detaljplanen 
gäller endast en del av kvarterets yta, vilken avser att bebyggas med tillbyggnad 
och nybyggnader. Planen skall reglera en utökning av användningen av kvarterets 
mark så att bostäder, kontor, caféer och restauranger kan erbjudas. Den föreslagna 
detaljplanen innehåller påbyggnad av Gamla Stadshuset vid Drottninggatan med 3 
våningar, så att det skapas ett 7-våningshus. Dessutom planeras ett smalt höghus på 
16 våningar, placerat utanför denna byggnad på Fredsgatan. Därtill kommer en un-
derjordisk parkeringsyta med infart från Pihlgrensgatan. Gamla stadshuset beteck-
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nas som kulturellt skyddsvärt och får särskilda skyddsföreskrifter av kommunen. I 
texten till den föreslagna detaljplanen anses förändringar inom kv. Almen inte på-
verka skyddet av den gamla bebyggelsen. I föreningen Karlstad Lever anser vi att 
den föreslagna exploateringen i högsta grad berör och påverkar hela kvarteret Al-
men, som bör lämnas i fred så mycket som möjligt, och inte utsättas för olämplig 
miljöpåverkan i sin närmaste omgivning. Vi vill sammanfatta denna påverkan i föl-
jande punkter:  
• Byggtrafik och arbetsanordningar under byggtiden på Almentorget, Älvgatan, 
Fredsgatan och Pihlgrensgatan 
• Den dagliga belastningen på gator, torg, parkmark och stränder kommer att öka 
genom ökat boende och nyttjande. 
• Intrycket av bevarad miljö från 1700-1800-talet kommer att skymmas av de do-
minerande uppstickande byggnadskropparna i glas och betong. Stilbrottet kan 
komma att uppfattas som störande av många. 
 
Föreningen Karlstad Lever föreslår: 
1 Gamla Stadshuset bibehålls till det yttre. 
2 Det föreslagna tornet i glas byggs i samma höjd som Gamla Stadshuset, 4 vå-
ningar, inte 16. 
3 Den förtätning som ett tänkt gårdshus utgör, tror vi kan påverka kvarteret Almen 
negativt och bör utgå. 
4 Parkeringen med infart från Pihlgrensgatan bibehålls, men det underjordiska ga-
raget kan reduceras, när den totala belastningen minskar enligt vårt förslag ovan. 
 
Omsorg om kulturminnena och respekt för våra förfäders strävanden bör sättas i 
främsta rummet, inte en önskan att i denna känsliga miljö tävla i grenen höga hus. 
 
Kommentar: 

Att offentliga platser används mer ser kommunen som något positivt. Markmaterial 
kan behöva anpassas eller bytas oftare, vilket är liten kostnad i förhållande till 
mervärdet det ger med att offentliga rum befolkas. 

Se kommentar till Länsstyrelsen gällande utformning och anpassning till kulturmil-
jön.  
 
 
Carlstads-gillet 
Att bygga på Stadshuset med ytterligare våningar av, till exempel, fasader i glas 
anser vi vara helt olämpligt med hänsyn till det stora kulturhistoriska värdet, som 
byggnaden besitter. De gatubilder som visar perspektiv med påbyggnaden av hu-
set, ger en bild som är helt främmande för den småskaliga miljön på denna sida av 
Drottninggatan. Carlstads-Gillet menar att Stadshuset skall vara kvar i sin nuva-
rande utformning och beläggas med erforderliga skyddsbestämmelser. Om det går 
att utnyttja byggnaden till olika ändamål enligt ovan är det acceptabelt, men bara 
om det sker med hänsyn till de blivande skyddsbestämmelserna. 
 
Ett bostadshus i form av en "glasskulptur" på markytan intill stadshuset kommer 
att "sticka ut", enligt förslagsställaren. Ja, det gör det verkligen, men det är inte på 
den här platsen som staden behöver något som "sticker ut". Gattet mellan befint-
liga byggnader i kvarteret Almen och kvarteret Björnen är det enda stället utefter 
Drottninggatan, i dess centrala delar, där man har kontakt med Klarälven. Det är 
värdefullt att ha denna oas och än mer värdefullt är det när man nu vet att Almen-
torget alldeles nyss är anlagt för att just betona älvkontakten och att man skall 
kunna röra sig utefter älven. Placeras ett bostadshus i det föreslagna läget, kom-
mer detta, oavsett hur "fint" det ser ut på ritningarna, att proppa igen kontakten 
med älven. Dessutom säger erfarenheten att om man inte förser ett bostadshus med 
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erforderliga friytor från början, så kommer det förr eller senare att ställas krav på 
sådana och när byggnaden väl är på plats, så kan byggnadsnämnden inte neka att 
gå med på kraven. Det innebär alltså att på sikt kommer bostadshuset med kringy-
tor att ta större yta i anspråk än den nu visade.  
 
Carlstads-Gillet avstyrker bestämt byggandet av ett bostadshus i föreslaget läge 
utefter Drottninggatan och en påbyggnad av nuvarande Stadshus. Eftersom före-
slagen bebyggelse ligger i anslutning till Riksintresse för kulturmiljövård enligt 
Miljöbalken måste vi också påtala att förslaget enligt detaljplanen, enligt vårt sätt 
att se, kommer att innebära att en väsentlig skada åsamkas riksintresset.  
 
Ett bostadshus mot Pihlgrensgatan, som ansluter till gatans äldre bebyggelse i 
höjd och utformning, men med ett modernt formspråk kan accepteras. Det skulle 
gagna utvecklingen av stadens centrum om man kunde verka för att kvarteret Al-
men kunde bli den oas som förstudien från 2015-02-24, utförd av Ferrum arkitek-
ter, visar och att kvarteret Almen därmed skyddas för framtiden.  
 
Staden Karlstad har två ansikten: ett mot Klarälven och ett mot Vänern. Mot Klar-
älven är Karlstad den vackra småstaden med bebyggelse i mänsklig skala. De 
svenska städerna är unika och dem skall vi alla vara rädda om. Här behövs inget 
som sticker ut. Kan vi rädda staden från drastiska skapelser, så är detta ändå nå-
got som sticker ut och blir till värde för kommande generationer! Ansiktet mot Vä-
nern visas alldeles för litet. Man tänker inte alls på att Karlstad egentligen är en 
hamnstad av betydelse. När det gäller bebyggelse, så är det mot den stora sjön, 
som staden "tål" stora strukturer. Från sjön skall man kunna se staden, därför 
krävs stora byggnader oavsett innehåll. Varför inte förlägga ett glastorn med ett 
stort antal våningar i lämpligt läge vid Vänern? Då skulle det betyda något för 
staden och dessutom sticka ut 
 
Uppgifter som kommit allmänheten till del har visat att Stadsbyggnadsförvaltning-
en handlagt ärendet kring Stadshuset på ett sätt som inte är i överensstämmelse 
med de intentioner som finns för det demokratiska samråd som ska ske i kommu-
nen. Stadshuset såldes till underpris till ett IT-bolag mot löfte om ett stort antal ar-
betsplatser i byggnaden. Som säkerhet, om IT-bolaget skulle gå dåligt, önskade 
ägaren att få bygga bostäder i anslutning till sitt blivande kontorshus för att ändå 
ha en inkomst av fastigheten. Kommunen utformade så ett detaljplaneförslag i 
överensstämmelse med IT-bolagets önskan, dvs en påbyggnad av Stadshuset och 
ett bostadshus i form av ett glastorn intill Stadshuset m m. Carlstads-Gillet har er-
farit att det finns en stor opinion bland invånarna i Karlstad mot byggande i kvar-
teret Almen av det förslag som föreslagits. Genom att utforma en detaljplan enligt 
beställares önskemål, innan man i ärendet inhämtat allmänhetens synpunkter, sät-
ter de demokratiska spelreglerna för hur en detaljplan skall genomföras ur spel 
och respekten för de folkvalda politikerna urholkas helt och hållet.  
Carlstads-Gillet finner ingen anledning att det byggnadsförslag som förts fram för 
Stadshuset är värt den urholkningen och protesterar härmed mot hanteringen av 
Stadshusärendet. 
 
Kommentar: 

Den lagstiftade demokratiska processen följs. Detaljplanens samrådsskede är det 
tillfälle då sakägare och berörda ges möjlighet till insyn och möjlighet att lämna 
information eller synpunkter gällande detaljplanen. Projektet genomfors på ini-
tiativ av fastighetsägaren som är ett privat företag. Kommunen har alltså inte möj-
lighet att genomföra en bredare medborgardialog vilket kan vara aktuellt för pro-
jekt där kommunen är beställare och projektet har ett stort allmänintresse, som 
t.ex. Stora torget eller Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Det demokratiska in-
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flytandet är här begränsat till en sakägarkrets och till de folkvalda politiker som 
beslutar om planen. 

Förslaget är bearbetat i dialog mellan byggherre, arkitekt, stadsbyggnadsförvalt-
ningen, kommunens stadsantikvarie och med Länsstyrelsen. Men de bearbetningar 
som har gjorts efter samrådet bedöms förslaget inte ha en betydande negativ på-
verkan på riksintresset för kulturmiljövård. Att utveckla denna del av staden be-
döms då som mycket positivt.  

Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått. 
 
Fastighetsägare till Almen 15 

Vi äger fastigheten Flachska Gården, Almen 15, Älvgatan 11, Karlstad som an-
gränsar fastigheterna Almen 19, 21, Philgrensgatan och Älvgatan.  

Vi har i samband med diskussioner med representanter för Karlstads kommun tidi-
gare meddelat oro för diverse förhandsbesked och planer för kommande om- och 
tillbyggnad av vår grannfastighet, f.d stadshuset.  

Den nu givna detaljplanen ger oss anledning att anmärka följande: 

- Påbyggnad med 3 våningsplan på nuvarande byggnad (fd stadshuset) kommer att 
stänga ute och skugga en stor del av vår fastighet och framförallt innergården där vi 
har en uteplats som vårt systerbolag Begravningsbyrån Roland Andersson använ-
der som minnesstunds-lokal i anslutning till begravningsuppdrag. Innergården an-
vänds även av våra övriga hyresgäster i fastigheten. 

- Den planerade nybyggnaden i tre våningar som är tänkt att placeras på det nuva-
rande parkerings-området bakom f.d. stadshuset kommer att ligga väldigt nära med 
direkt insyn ner på vår innergård. Detta anser vi kan vara störande för Begrav-
ningsbyråns och övriga hyresgästers integritet och verksamhet 

- Den ökade blandning av boende, kontor och affärsverksamhet kan ge ökad akti-
vitet och eventuellt buller både dagtid som kvällstid och helger vilket kan bli stö-
rande för våra hyresgästers verksamheter. 

- Kvarteret Almen är Karlstad enda kvarvarande centrumbebyggelse efter den sen-
aste storbranden i Karlstad. Att aggressivt modernisera och genomföra om-och till-
byggnad enligt den presenterade detaljplanen avviker väldigt mycket från den nu-
varande stads- och byggnadsmiljön i området. 

Vi anser därför att de presenterade om-, ny och påbyggnader, förutom de nämnda 
och för oss negativa konsekvenserna, förstör den anrika miljö som kvarteret Almen 
har bevarat för Karlstads innevånare. 

Kommentar: 

Den skuggning som den nya byggnaden innebär bör kunna betraktas som accepta-
bel i en stadsmiljö. Likaså bör en ökad användning av icke-störande verksamheter 
kunna tolereras i centrala lägen.  

Planförslaget justeras så att den stora andelen glas minskas. Känslan av insyn på 
innergården bör därmed förbättras.   

Förslaget anpassas i syfte att åstadkomma en mjukare kontrast mellan de nya och 
gamla byggnaderna. Se även kommentar till Länsstyrelsen. 

Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått. 
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Boende Drottninggatan 37 B 
Tycker att man ska inte bygga något höghus eller göra påbyggnad på befintlig 
byggnad 
p.g.a: 
1. Det ligger alldeles nära gamla trähus som inte kommer att klara i skuggan som 
nya byggnader gör. Trähus behöver luft och sol  
2. Nya byggnader ändrar grundvattennivå och stör grunder av gamla trähus  
3. Plan förstör kulturarv som finns på områden  
4. Nya byggnader hindrar ljus till befintliga bostäder som finns i närheten. Tex ef-
ter tillbyggnad till min lägenhet försvinner 65 % utsikt till öppen himmel. Man vill 
inte bo i någon bunker. 
5. Hur säkerställer man att befintlig alm kan besparas? 
 
Kommentar: 
Enligt beslut i SBN au 2017-10-11 har höghuset utgått. 
Avståndet till magasinsbyggnaden har utökats från 5 meter 8 meter. Skuggstudier 
har gjorts som visar att det främst är de två närmsta trähusen som berörs av 
skuggning. Byggnaderna kommer under delar av dagen skuggas av föreslagen be-
byggelse. Skuggningen bedöms acceptabel och bedöms inte innebära en påtaglig 
skada på byggnaderna. 
 
Vidare tekniska utredningar behövs inför byggnation för att inte påverka t.ex 
grundvattennivåer. 
 
Påbyggnaden på Stadshuset bedöms inte ha en betydande negativ påverkan för 
ljusinsläpp till kvarteret söder om planområdet. 
 
Gällande kulturmiljö se kommentar till Länsstyrelsen. 
 
Almen avses i granskningsförslaget inte sparas. 
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Yttranden från privatpersoner, ej bedömda sakägare 
Citat i urval (negativa till projektet): 
Detta skulle vara otroligt förfulande och passar absolut inte in i denna för Karl-
stad historiska miljö! 
 

Det är inte acceptabelt med ett höghus i kvarteret Almen. 

 
Att bygga ett 16 våningar högt hus intill kvarteret Almen är att totalförstöra 
skyddsvärd miljö. 
 
Förfärligt med ett höghus där! Det passar absolut inte in! 

 
Jag är också kritisk till föreslagen påbyggnad av stadshuset och till nybygge på in-
nergården. Det är inte positivt för vare sig stadsbilden, kulturvärdena eller miljön. 
 
Ett höghus inte hör hemma i detta område och att kvarteret Almen fortsatt ska 
skyddas. 
Bygget förstör det torget som nyss rustats upp och kostat en massa skattepengar. 
 
Kvarteret Almen är för Karlstads innevånare ett allt för omtyckt och unikt kvarter 
för att bli behandlat på detta förödande sätt. 
 
En ny hög byggnad kommer att täppa till luftigheten och den fina vy vi har idag 
mot Almenkvarteret. 
 
En skyskrapa i glas på just den platsen är som ett hån mot stadsdelens historia och 
karlstadsbornas gemensamma gaturum. 
 
Jag vill inte att det byggs något modernt och högt hus som tar bort fokus för det 
gamla kvarteret Almen. 
 
Jag tycker att kvarteret Almen kan få vara en fredad zon vad gäller ny modern be-
byggelse, något vi kan vara stolta över i Karlstad. 
 
Kvarteret Almen består till delar av den bebyggelse som inte brann ner vid den 
stora stadsbranden 1865. Dessa kvarter ska vi inte förstöra varken genom att höja 
fd Stadshuset 2-3 våningar eller genom nya byggnader i övrigt inom området. Det 
ska vara fredat från denna typ av exploatering. 
 
Ett förfärligt fult hus. 
 
Jag ställer mig mycket kritisk till planerna på ett höghus i den gamla kulturmiljön i 
kvarteret Almen. Ett gårdshus i samma kvarter är också ett ingrepp i den gamla 
miljön. 
 
detta kommer förstöra hela kvarteret Almen med dess gamla fina arkitektur. Det 
enda kvarvarande av vårt gamla arv. 
 
En byggnad i föreslaget läge ger torget en avsmalnande form som tvärtom mot ti-
digare ger trängre passage genom stråket men även smala passager mot stadshu-
set och kv Almen. Konsekvensen blir ökad otrygghet och risk för oönskat tillhåll. 
Ett högt hus påverkar även vertikalt vilket kan öka känslan av trång passage. 
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Citat i urval, positiva till projektet: 
Jag tycker att den föreslagna detaljplanen verkar bra. Gammalt och nytt vävs ihop 
i en fin balans. 
 
Jag tror att detta kan leda till att fler ser och njuter av det fina gamla, det fina nya 
och det fina vid vattnet i området. 
 
Ett sådant höghus, i bakgrunden av de vackra olikfärgade trähusen, ger stadsbil-
den liv och också modern karaktär. 
 
Det föreslagna höghuset har en smäcker glasfasad, som känns välplacerad mitt i 
centrala Karlstad. 
 
Äntligen kan denna del av centrum utvecklas och börja andas igen.  
 
Vi behöver mer spännande arkitektur i Karlstad. Det behövs även fler bostäder i 
centrum och lösningen med ett höghus vid Drottninggatan ger känslan av att sta-
den utvecklas. Vi måste bejaka det nya och inte snöa in på att allt gammalt är 
bättre. I detta fall kan vi få både gammalt och nytt att leva tillsammans så det 
borde ge en roligare stad. 
 

Medverkande tjänsteman 
Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad 
2017-10-11 (rev 2017-10-13) av stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson. 
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