ARKITEKTUR
KARLSTAD

FÖRORD
Planering och byggande i Sverige är en komplex process med många steg
och aktörer som ofta tar åratal från idé till färdigt resultat.
De ursprungliga intentionerna och förhoppningarna från kommunen,
byggherren, hyresgästen samt allmänheten om vad som ska byggas kan
i många fall skilja sig åt väsentligt. Det kan upplevas att det saknas en
gemensam och tydlig målbild av hur Karlstad bör förändras och utvecklas
över tid.
Vår fasta övertygelse är att detta arkitekturdokument väsentligt underlättar
arbetet med att ta fram en gemensam målbild för ett attraktivt Karlstad.
Även om detta dokument nu ligger för handen är därmed inte alla hinder
mot god framtida arkitektur i Karlstad undanröjda. För att lyckas krävs
även engagemang, kompetens och intresse hos alla parter.
Detta är starten på en ny ökad medvetenhet om vikten av god arkitektur i
dagens och framtidens byggande av Karlstad!
Karlstad, december 2019

Erik Nilsson,
ordförande stadsbyggnadsnämnden

Henrik Sjöberg,
stadsarkitekt

Framsida: Vinnaren av arkitekturpriset 2018. Löfberg fastigheter för flerbostadshusen vid
Pråmkanalen. Bild: Felix Gerlach/Tengbom arkitekter
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DEL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR
Denna del beskriver förutsättningarna för tillskapande av god arkitektur i Karlstads kommun.
Regelverket i form av plan- och bygglagen (SFS 2010:900), plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
samt annan relevant lagstiftning i området beskrivs kortfattat. Förekommande nationella och regionala
mål om arkitektur berörs i de delar som bedöms relevanta. Översiktsplan för Karlstads kommun och
övriga kommunala beslut som berör arkitekturfrågor tas även upp i denna del. Hur arkitekturfrågor
fångas upp idag i markanvisningar och i plan- och bygglovsärenden beskrivs översiktligt. För de
bebyggelseområden där karaktärs- och gestaltningsprogram tagits fram i samband med nya detaljplaner
redovisas exempel på hur dessa kan se ut i syfte att vägleda till god arkitektur.

LAGAR OCH
FÖRORDNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN

HANDLÄGGNING AV MARK-, PLAN-,
OCH BYGGLOVSÄRENDEN

NATIONELLA OCH
REGIONALA MÅL

KARAKTÄRS- OCH
GESTALTNINGSPROGRAM

Illustration av förutsättningar och samband för god arkitektur

1.1

PLAN- OCH BYGGLAGEN M.M.

1.1.1 Stadsbyggnadsnämndens roll
Enligt plan- och bygglagens 12 kap. 1 § ska det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd. I Karlstads
kommun fullgör stadsbyggnadsnämnden dess arbetsuppgifter. Vidare fastställs det i 2 § samma kapitel
att nämnden skall verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och
landskapsmiljö.
1.1.2 Stadsbyggnadsförvaltningens roll
Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagens 12 kap. 7 § ha minst en person med arkitektutbildning
till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens
som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. I Karlstads
kommun har stadsbyggnadsnämnden tillgång till arkitekturkompens på stadsbyggnadsförvaltningens planoch byggavdelning.
1.1.3 Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningens bestämmelser om
arkitektur
Plan- och bygglagen (ofta förkortad PBL) har framförallt två paragrafer som har bärighet på arkitektur:
Ur ”2 kap. Allmänna och enskilda intressen”:
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte

kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
”.. ..”
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8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Ur ”8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser”:

Byggnadsverks utformning
1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
3 § I den omfattning som framgår av föreskrifter* som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §

ska det som
1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och
2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar.
Plan- och byggförordningen(*) har framförallt en paragraf som har bärighet på arkitektur:
Ur ”3 kap. Krav på byggnadsverk”:
Utformningskrav avseende form-, färg och materialverkan
3 § Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2 plan- och

bygglagen (2010:900) ska gälla också för
1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 1 §, och
2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §.
Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar, tunnlar och bergrum som avses i 6
kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt
2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen. Förordning (2017:422).
1.1.4 Kommunala
markanvisningar och arkitektur
Lagen (2014:899) om riktlinjer för
kommunala markanvisningar innebär
att alla kommuner som använder sig av
markanvisningar ska anta riktlinjer för
markanvisningar senast 1 januari 2015.
En markanvisning är en överenskommelse
mellan en kommun och en byggherre
som ger byggherren ensamrätt att under
en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse
eller upplåtelse av ett kommunägt
markområde för bebyggande.

Bild: Bryggudden, Tengbom arkitekter.
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1.2

NATIONELLT OCH REGIONALT MÅL OM ARKITEKTUR

1.2.1 Nationellt mål
Riksdagen beslutade 24 maj 2018 om nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken.
Därmed upphävdes även det tidigare målet för en statlig politik för arkitektur, form- och design.
Enligt propositionen ska det nya nationella målet vara styrande för statens initiativ när det gäller arbetet
med gestaltande livsmiljöer, arkitektur- form- och design och kan vara vägledande för kommuner och
landsting. Målet kompletterar andra nationella mål som berör den gestaltande livsmiljön och har följande
formulering:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen
av den gemensamma miljön.
Det
•
•
•
•
•
•

ska uppnås genom att:
hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
det offentliga agerar förebildligt,
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och
samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

I betänkandet ”Politik för gestaltad livsmiljö” 2017/18:CKrU1 framhålls att propositionen utgör en samlad
nationell arkitekturpolicy.
Om man enbart jämför det nya beslutade målet för en nationell arkitekturpolitik med det tidigare målet
från 1998 framstår det nya kunna sammanfattas med två nya ord, hållbarhet och tillgänglighet. I övrigt ter
sig innehållet i det nya målet i huvudsak bestå av omskrivningar av det 20 år äldre nationella målet.
I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna att det beslutade målet skiljer sig från det i
utredningen föreslagna målet för en ny arkitekturpolitik, vilket framgår av utskottsbetänkandet:
I motion 2017/18:3995 anför Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) att det är viktigt att ett
övergripande mål för arkitektur-, form- och designpolitiken är kort och kärnfullt. Motionärerna
menar att regeringens förslag till mål är alltför komplext för samhällsbyggnadsområdet och
att det riskerar att ytterligare försvåra en redan dåligt fungerande plan- och byggprocess.
Motionärerna menar vidare att som kulturpolitiskt mål är det än mer problematiskt eftersom
kulturpolitiken aldrig får reduceras till ett verktyg som ska lösa andra problem i samhället.
Motionärerna föreslår därför i stället ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och
designpolitiken som överensstämmer med det förslag som lades fram av utredningen Gestaltad
livsmiljö (SOU 2015:88):
Det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken är att områdets inflytande ska
stärkas och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.
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1.2.2 Regionalt mål
På regional nivå i Värmland har Region Värmland möjlighet att
formulera regionala mål som berör arkitektur. Region Värmland
är en organisation som länets 16 kommuner och Landstinget
i Värmland tillsammans har bildat för att ansvara för regional
utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och kollektivtrafik i
Värmland.

Värmlandsstrategin
2014–2020

Värmlandsstrategin 2014-2020 med visionen ”Ett skönare Värmland”
bedöms inte sätta upp något/några mål som kan anses ta sikte på
arkitektur i konkret bemärkelse. I detta sammanhang kan det dock
nämnas att hållbarhet beskrivs som ett grundläggande perspektiv
för utveckling. Karlstad beskrivs uttryckligen som en styrka för
Värmlands utveckling vilket i sig innebär att hur Karlstads kommun
agerar i olika frågor, t.ex. i arkitekturfrågor kan tänkas få stor
betydelse för resten av Karlstadsregionens, eller för den delen hela
Värmlands, utveckling i ett arkitekturhänseende.
Bild: Värmlandsstrategin, Region
Värmland

Bild: Bryggudden, Tengbom arkitekter
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1.3

ÖVERSIKTSPLAN OCH ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT SOM BERÖR
FYSISK PLANERING OCH BYGGANDE

1.3.1 Översiktsplan
I översiktsplanen för Karlstads kommun från 2012 har följande
stadsbyggnadsprinciper fastställts:
•
•
•
•

Ökad Väner- och vattennärhet
Planera med översvämningshänsyn
Planering för ett balanserat transportsystem – rätt
färdmedel till rätt resa
Förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till
grönområden

översiktsplan 2012

Dessa principer berör stadsbyggnadsfrågor ur ett övergripande
perspektiv och ger liten vägledning om hur det faktiska
bebyggandet av staden och övriga delar av kommunen ska ske.
Bakgrunden till detta bedöms vara att tematiska tillägg,
fördjupade översiktsplaner, program och riktlinjer bättre
konkretiserar särskilda mål om arkitektur.

karlstads kommun

1.3.2 Strategisk plan
Karlstad kommuns strategiska plan, senast uppdaterad mars 2018, har ett övergripande mål som indirekt
uttrycker ett behov av en tydligare vägledning om hur arbetet mot god bebyggd miljö och attraktiv stad
ska ledas:
Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun

Vi vill vara en attraktiv kommun för alla invånare i Karlstad. Karlstad ska vara en plats som är
intressant att bo och leva på, där invånarna trivs och känner förtroende för sin kommun. Vi vill
vara en kommun som växer men på ett hållbart sätt.
Vi utvecklar kommunen för att ge förutsättningar för ett hälsosamt liv med hänsyn till natur- och
kulturvärden genom en god samhällsplanering.
Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och tillgång till vattennära upplevelser på både
Klarälven och Vänern vilka stimulerar till fysisk aktivitet, rekreation och sociala möten.
Det är i möten mellan människor som ny kunskap och nya insikter gror. Tillgång till attraktiva
lekmiljöer, mötesplatser och aktiviteter för barn är en del i arbetet att göra Karlstad till en ännu
bättre barnkommun.

Illustration av målområdena i Karlstads kommuns strategiska plan.
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1.3.3 Stadsdelsvision för Tingvallastaden
Kommunfullmäktige i Karlstad godkände 22 december 2017 ”Stadsdelsvision för Tingvallastaden”, - ett
översiktligt program för utvecklingen av centrala Karlstad. Av särskilt intresse för detta arbete är det som
beskrivs under rubriken bebyggelse:
Bebyggelsen i Tingvallastaden är under ständig utveckling och förnyelse. Många byggnader
har också ett stort kulturhistoriskt värde och är viktiga för Karlstads identitet. Utveckling av
bebyggelsen i Tingvallastaden ska ske med utgångspunkt från riktlinjer för förtätning som togs
fram i förtätningsprogrammet (Förtätning inom centrala delar av Karlstad - Riktlinjer, principer
och förhållningssätt, Karlstads kommun, 2009). Se ruta.
Tingvallastaden har olika stadsbyggnadsmönster att förhålla sig till. Det finns en tydligt
definierad kvartersstruktur som omges av parker och institutionsbebyggelse. Vid
förändringar och kompletteringar i dessa områden ska dess karaktär utgöra utgångspunkt
för utformningen och komplement följa det rådande stadsbyggnadsmönstret. Se karta
”Stadsbyggnadsmönster”.
Varsamhet mot befintlig kulturhistorisk bebyggelse är en viktig utgångspunkt för att bibehålla
stadens identitet och karaktär. Inom hela Tingvallastaden har bebyggelsen ett stort allmänt värde.
Nya byggnader bör utformas med hög arkitektonisk nivå som motsvarar platsens läge och bidrar
till en attraktiv stadskärna.

Bild: Bostadshus vid Yttre hamnen. Radar
arkitektur & planering AB.
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1.3.4 Inriktningsmål för Karlstads centrum
Kommunstyrelsen i Karlstad godkände i december 2017 ”Framtidens stad - inriktningsmål för
Karlstads centrum”, - en strategi för utveckling som kan skapa möjligheter till stadsliv”. Framtidens
stad var ett projekt med delaktighet från såväl invånare i Karlstad som från stadens aktörer, byggherrar,
fastighetsägare, exploatörer och från politisk nivå. I projektet deltog kommunledningskontoret, teknik- och
fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Framtidens stad har bland annat fungerat som
ett underlag för stadsdelsvisionen för Tingvalla- staden. Projektet resulterade i ett antal inriktningsmål som
har godkänts av kommunstyrelsen. Inriktningsmålen anger hur Karlstads attraktivitet kan utvecklas med
avseende på:
• Identitet
• Innehåll
• Utvecklingsbara platser
• Vad som saknas i staden
Här kan noteras att under rubriken ”Spännande och oväntat!” uppmanas: ”Våga mer arkitektur! Se figur
nedan:

Illustration av inriktningsmål för Karlstads centrum
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1.3.5 Arkitekturaspekter i markanvisningar
Karlstads kommuns har sedan 2009 haft en markanvisningspolicy. Från och med 2020 kommer
kommunen istället ha en markpolicy och kompletterande riktlinjer, bland annat riktlinjer för
markanvisning.
Markanvisningsförfarandet i Karlstads kommun beskrivs enligt nedan:
All markanvisning ska som huvudregel ske i konkurrens genom ansökan och urval. Denna
princip är viktig för att behandla alla aktörer rättvist samt för att undvika att urval sker på andra
kriterier än de beslutade.
Vid val av intressent eftersträvar kommunen en mångfald bland bostadsproducenterna för
att främja ökad konkurrens och varierat utbud. Både små och stora byggherrar, lokala och
rikstäckande, ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling, liksom byggherrar med olika
inriktning vad gäller hustyper, upplåtelseformer och boendekostnad, däremot ska bästa förslag,
sett till kommunen som helhet, anvisas markområdet.
Vid markanvisningar ska tydligt framgå vilka krav och kriterier som kommunen ställer i
respektive område. Exempel på krav och kriterier är markpris, mångfald i boendet, gestaltning
samt miljömässig och social hållbarhet. Kraven och kriterierna kan specificeras och kompletteras
beroende på projekt och område.
Kommunens aktuella markanvisningar ska finnas på kommunens hemsida.
De huvudsakliga markanvisningstyperna är normal markanvisning(urvalsförfarande),
markanvisningstävling och direktanvisning.
Eftersom bedömningskriterier kan upprättas med särskild inriktning mot arkitektur och gestaltning bör
dessa formuleras tydligt så att en effektiv och saklig utvärdering av förslagen kan genomföras.
I vilken grad god arkitektur kan komma till stånd genom kommunala markanvisningar beror i slutändan
på hur utvärderingen genomförs. I samband med detta bör det understrykas vikten av att under
genomförandeskeendet också följa upp att de intentioner som ett vunnet eller tilldelat byggprojekt har
redovisat i en kvalificeringsfas även återfinns i det färdiga resultatet.
För all markanvisning i Karlstads kommun tjänar detta arkitekturdokument som viktig vägledning för
hur bedömningskriterier ska utformas och hur utvärdering ska genomföras. Särskilt del 2, kärnvärden, bör
fungera som miniminivå.
1.3.6 Arkitekturaspekter i plan- och bygglovsverksamheten
Stadsbyggnadsnämndens reglemente, beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-21 och gällande fr o m
2020-01-01, ger följande precisering av kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet:
2 § Nämnden ansvarar för kommunens arbete med detaljplaner och områdesbestämmelser för

att reglera mark- och vattenområdets användning, bebyggelse och byggnadsverk. Nämnden
ansvarar också för bebyggelsemiljöns utformning. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen
och upprätta förslag till planarbetsprogram samt besluta om omprioriteringar inom programmet.
Nämnden ska också ta initiativ till planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska
företräda kommunen i arbetet gentemot den regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende
bibehållande och utveckling av tätortstrafik.
Nämnden ska ansvara för en god trafikplanering, samt främja en ändamålsenlig struktur och
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, kommunikationsleder, park- och gatumiljöer.
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Nämnden ska verka för att historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas och att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Nämnden ska ansvara för en
god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stad- och landsbygdsmiljö.
Nämnden har enligt plan- och bygglagen ansvar för prövning och hantering av lov och
förhandsbesked. Nämnden är även tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen.
Till vardags är det med andra ord hur stadsbyggnadsförvaltningen handlägger och bereder ärenden som en
god byggnadskultur kan bibehållas och utvecklas.
1.4

KARAKTÄRS- OCH GESTALTNINGSPROGRAM

Inom Karlstads tätort har flera karaktärs- eller gestaltningsprogram tagits fram i samband med
detaljplaneskeden, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Karaktärsprogram avseende Gustavsberg
Gestaltningsprinciper för sportcenter Sannafältet
Karaktärsprogram för Tyggårdsviken
Gestaltningsprogram för den goda gröna staden - Kanoten
Kvalitetsprogram för det offentliga Rummet – Kv Barkassen
Kvalitetsprogram för handelsområde i Välsviken
Kvalitetsprogram för Östra Jakobsberg, del 1
Gestaltningsprogram för Sundsta torg

Utöver dessa finns det ett antal övriga gestaltnings- och kvalitetsdokument för vissa bebyggelseområden i
Karlstads kommun. Även om denna lista sålunda inte är fullständig ger de angivna programmen en bra
uppfattning om hur man kan vägleda till en attraktiv utformning av ny och förändrad bebyggelse.
Det huvudsakliga syftet i flertalet av de tidigare framtagna karaktärs- och gestaltningsdokumenten är
att vara vägledande för det offentliga rummets utformning inför ett genomförandeskede. En del av
dokumenten har dock inriktningen att vara en konkret hjälp för bygglovshantering genom att tolka
beslutade detaljplanebestämmelser.
1.4.1 Ett exempel på ”bygglovsinriktat” program - Gustavsberg
Ett tydligt exempel på vägledning för bygglovsärenden är karaktärsprogrammet för Gustavsberg tillhörande
en detaljplan från 2008:
Syfte

Syftet med karaktärsprogrammet är att förtydliga och komplettera intentionerna i detaljplanen.
Den huvudsakliga avsikten med programmet är att bevara naturkaraktären i området. Programmet
kommer att bifogas de avtal som tecknas mellan kommunen och markköpare. Därmed bekräftar
köparen att man delar kommunens ambitioner.
I programmet sägs följande om byggnaders placering och utformning:
Riktlinjer för byggnaders placering och utformning

För att undvika stora ingrepp i naturen ska hustyp väljas efter den topografi som råder på den
aktuella tomten. Även husets placering ska anpassas till terrängen för att minimera ingreppen.

12

•
•
•
•
•
•

•

Hänsyn ska tas till speciellt betydelsefulla träd eller dungar vid placering av huset.
Sprängning, schaktning och utfyllnad i naturen tillåts bara i undantagsfall och ska vara väl
motiverat
Välj lämplig grundläggning i förhållande till platsen. Plintar kan vara att föredra istället för
platta på mark.
Stödmurar och höga socklar ska undvikas.
Ett smalt hus med gaveln mot gatan kan vara lämpligt på flera av tomterna.
Bebyggelse i två våningar är att föredra då det minskar byggnadernas utbredning på marken
jämfört med enplansbyggnader. Detaljplanen medger en största byggnadsyta på 140 m².
På vissa tomter kan en souterrainvåning vara den bästa lösningen. I andra lägen kan flera
sammanbyggda volymer som ligger på olika nivåer vara ett bra sätt att anpassa sig till
terrängen.
Fasadmaterialen kan variera, men färgskalan bör vara mörk och jordnära för att smälta in i
den omgivande naturen.

1.4.2 Ett exempel på ”målbildsinriktat” program - Jakobsberg
I det senast framtagna programmet som ska vägleda mot god arkitektur, Kvalitetsprogram – gestaltning
Östra Jakobsberg del 1, sägs följande om bakgrunden till dokumentet:
Följande kvalitetsprogram för gestaltning utgör ett komplement till planbestämmelser och
planbeskrivning i detaljplanen för Östra Jakobsberg – del 1. Kvalitetsprogrammet syftar till att
projekten, både byggnader och mark, inom detaljplanen ska nå en god utformning och hög
kvalitet på gestaltningen av byggnader och offentliga rum vid genomförandet av detaljplanen.
Programmet ska inspirera och bidra till en kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna
gemensamt arbetat efter under planprocessen.
Programmet säger följande om hur programmet ska användas som ett verktyg för god ny arkitektur:
Gestaltningsprogrammet ska fungera som ett verktyg för både kommun, byggherrar och projektörer och vara inspirerande och vägledande vid gestaltningsarbetet under genomförandeprocessen.
För hela Jakobsbergsområdet har en vision utarbetats av berörda byggherrar och deltagare
från kommunala förvaltningar och bolag. Detta kvalitetsprogram är formulerat för att verka i
visionens riktning. Utdrag ur Visionen för Jakobsberg:
”Jakobsberg – en blågrön stadsdel mitt i deltaområdet vid Klarälven nära Karlstads centrum.
Här finns ett rikt och attraktivt vardagsliv för dagens och framtidens generationer. Jakobsberg är
en levande och varierad stadsdel där växtlighet och vatten skapar attraktiva stads- och livsmiljö
för alla. Du som invånare är stolt över din stadsdel där du kan göra en hel boenderesa, från
studentlyan till sambolägenheten och vidare till familjebostaden och seniorboendet.”
För den framtagna visionen har ett antal ledord tagits fram:
•
•
•

Stadsmässighet på naturens villkor
Grönska, natur och rekreation inspirerar och görs synligt
Variation, Bearbetning, Detaljering och Omsorg genomsyrar gestaltning av bebyggelse och platser
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DEL 2. MÅLINRIKTNING – FÖR GOD ARKITEKTUR I
KARLSTAD
Mål för byggandet i allmänhet och god arkitektur i synnerhet:
2.1 Bygga på Karlstads identitet och befintliga värden!
Karlstads innerstad, Tingvallastaden, har en unik ställning som en återuppbyggd rutnätsstad efter den stora
branden 1865. Domkyrka, rådhus, länsresidens med flera byggnader utgör fundamentala bebyggelsevärden
i staden. Karlstad har även unika bruks- och industrimiljöer som till exempel Vålberg, Edsvalla och
Molkom. Många tätorter i Karlstads kommun har höga kulturhistoriska värden såsom Alster, Skattkärr,
Väse, Vallargärdet och Segerstads by.
Detta innebär att platsens och befintlig bebyggelses värden alltid ska uppmärksammas och utgöra en tydlig
utgångspunkt inför föreslagna förändringar av miljön eller byggnaden. Karlstads kommun har genom
kulturmiljöprogrammet inventerat hela tätorten Karlstad och har som ambition att på sikt ha ett aktuellt
kulturmiljöunderlag för hela Karlstads kommun. Kulturmiljöprogrammet fungerar som kunskapsunderlag
i plan- och bygglovsärenden för att säkerställa en utveckling som bygger på platsens identitet och befintliga
värden. För områden som inte täcks av kulturmiljöprogrammet eller där det krävs en djupare analys, till
exempel vid stora projekt i särskilt värdefulla miljöer, kan kompletterande utredningar krävas. Karlstad har
genom sitt rika arkitekturarv en unik identitet bland svenska städer och kommuner vilket nödvändiggör
en medveten stadsplanering och bebyggelseutformning för att bibehålla och stärka sin identitet. Förståelse
av platsens identitet och befintliga bebyggelsevärden är förutsättningar för en framgångsrik stadsplanering
och god arkitektur.
2.2 Skapa positiva och tydliga förväntningar på det som byggs i Karlstad!
Kommunal markupplåtelse/markförsäljning, planering och bygglovshandläggning ska alltid bedrivas med
god arkitektur som ett tydligt ställt krav, inte som en möjlighet.
Mer konkret innebär detta att:
•

•
•

För markförsäljning genom direktanvisning, anbud och tävling ska arkitektur vara en tydlig
utvärderingsfaktor inför tilldelning och försäljning av kommunal mark för bebyggelse.
Markanvisningsavtalens innehåll och inriktning måste anpassas därefter.
I planeringen inför ny bebyggelse/bebyggelseområden ska god arkitektur vara en tydligt bestämmande
faktor för att åstadkomma en god livsmiljö.
Under bygglovsskeendet prövas arkitekturens nivå och innehåll slutligt. Där omsorg för form,
material, utförande eller byggnadens förhållande till platsen har tydliga brister ska byggandets aktörer
göras införstådda med att bearbetningar krävs för ett godkännande. Syftet är alltid att åstadkomma
tydliga förbättringar i det byggda resultatet till nytta både för det aktuella projektet och för det
allmännas befogade intressen.

De synpunkter som kommunen lämnar ska vara relevanta, konstruktiva och praktiskt genomförbara för
det enskilda projektet.
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DEL 3. KÄRNVÄRDEN OCH ARKITEKTURPRESENTATION
Utgångspunkten är arkitekturens tre hörnstenar skönhet, hållbarhet och användbarhet.
För varje större eller för allmänheten viktigt* byggprojekt under markanvisning, detaljplaneskede och
bygglovskede ska en arkitekturpresentation krävas.
En arkitekturpresentation ska redovisa hur följande kärnvärden uppnås:
1. På vilket sätt har byggnaden/anläggningen utformats för att ges en god utformning i förhållande
till sin plats/omgivning, placering, volym, fasadgestaltning, materialval och färgsättning?
2. På vilket sätt har byggnaden/anläggningen utformats med material som har lång livslängd och låg
miljöpåverkan samt har en flexibilitet över tid som gör den användbar för
förändrade behov?
3. På vilket sätt har byggnaden/anläggningen utformats för att uppnå ett jämlikt och mindre segregerat
samhälle och uppnå god tillgänglighet och användbarhet?
Om någon punkt inte är tillfredsställande redovisad eller projektet har tydliga och betydelsebärande brister
ska projektet bearbetas för att uppnå en acceptabel nivå avseende den arkitektoniska kvaliteten.
När en sådan situation uppstår ska stadsbyggnadsnämnden på förslagsställarens begäran skriftligen
utveckla i vilket/vilka avseenden en omarbetning krävs och en tydlig vägledning till hur påvisade brister
kan avhjälpas/mildras (arkitektoniskt granskningsyttrande).
Stadbyggnadsförvaltningen avser att ta fram råd som tydliggör dessa kärnvärden med konkreta exempel.

*Med ”större” projekt avses byggnader och anläggningar som i kraft av sin investeringskostnad och påverkan på stadbild/
landskap och bebyggelsemiljö får en avsevärd visuell effekt på närmiljön.
*Med för ”allmänheten viktigt” projekt avses byggnader och anläggningar som byggs och anläggs i det offentliga rummet eller
gäller byggnader och miljöer där allmänheten har ett stort intresse av att vistas i och/eller nyttja.

Bild: Bryggudden parkering, PE arkitekter
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DEL 4. FÖRTÄTNINGSSPRINCIPER
Följande principer gäller för Karlstads tätorts centrala stadsdelar Tingvallastaden, Haga, Klara, Herrhagen,
Viken, Kvarnberget, Sundsta, Norrstrand och Tormestad. Principerna utgår från den förtätningsstudie över
centrala Karlstad som stadsbyggnadsnämnden godkände 2009, men har i detta sammanhang reviderats
och utvecklats för att bättre möta aktuella och uppmärksammade behov. För vissa föreslagna projekt
kan flera principer vara aktuella samtidigt. I de fallet måste en sammanvägd bedömning göras om ett
bebyggelseprojekt kan vara lämpligt eller ej.
Bebyggande av industri- eller verksamhetsmark

Ofta lämpligt, dock ska behovet av tillgänglig mark
för eventuella framtida industrier och verksamheter
beaktas

Bebyggande av markparkeringar och andra
liknande obebyggda men ianspråkstagna ytor
utan rekreativa värden

Ofta lämpligt, dock ska den omgivande bebyggelsens
skala och täthet respekteras

Bebyggande av obebyggd kvartersmark och ej
ianspråkstagen mark utan rekreativa värden

Ofta lämpligt, dock ska den omgivande bebyggelsens
skala och täthet respekteras

Bebyggande av innergårdar på mark eller
upphöjda innergårdar inom kvartersbebyggelse

Kan vara lämpligt, dock ska eventuell negativ
dagsljuspåverkan för befintlig närliggande bebyggelse
särskilt beaktas samt skala och täthet respekteras

Uppförande av höghus

Kan vara lämpligt, platsen måste dock ha
förutsättningar så att stadsbilden och relationen
till omgivande bebyggelse inte innebär en negativ
påverkan på befintliga värden och kvalitéer

Uppförande av påbyggnader

Kan vara lämpligt, platsen måste dock ha
förutsättningar så att stadsbilden och relationen
till omgivande bebyggelse inte innebär en negativ
påverkan på befintliga värden och kvalitéer

Bebyggande inom kulturhistoriskt värdefullt
område och ändring/ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Kan vara lämpligt, platsen måste dock ha
förutsättningar så att befintliga värden inte
förvanskas eller på annat sätt förminskas samt att
stadsbilden och relationen till omgivande bebyggelse
inte påverkas negativt

Bebyggande av grönytor

Olämpligt, dock kan värdet för staden och
området i det enskilda fallet vara av begränsat
värde så att bebyggande kan vara möjligt om
kompensationsåtgärder vidtas
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DEL 5. STADSBYGGNADSVISION
Stadsbyggnadsvisionen består av 10 föresatser. Beroende på bland annat plats och sammanhang kan
relevansen för de olika föresatserna variera från fall till fall. Förenklat uttryckt kan man säga att ju större
projekt och påverkan en åtgärd har ju viktigare blir dessa aspekter för Karlstads utveckling.
Dessa punkter kan också ses som strategiska mål som kan utvecklas och beskrivas närmare i den framtida
översiktsplaneringen.

1. Vi förändrar Karlstad med klokhet och
långsiktighet
När nya större bostadsprojekt planeras är det viktigt att vi
säkerställer att god boendemiljö och höga platskvalitéer uppnås.

2. Vi månar om vårt kulturarv
Att ge kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden nya
användningar är ofta en förutsättning för bevarande och fortsatt
utveckling av vårt gemensamma fysiska kulturarv.

3. Vi förtätar med respekt för omgivningen
I all förtätning av bebyggelse i staden bör konsekvenser för
stadsbilden tydligt redovisas för att ett medvetet val ska kunna
göras.

4. Vi värnar om tillgång till parker och grönska
I Karlstad är vi medvetna om att parker och grönytor är viktiga
och utgör en nödvändig komponent för att uppnå en god
stadsmiljö.

5. Vi ger Karlstad nya upplevelsevärden
Skapandet av nya mötesplatser som drar nytta av Karlstads unika
stadsmiljö ökar användningen av stadens miljöer samt stärker
Karlstads attraktionskraft.
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6. Vi utvecklar våra vattennära platser och stråk
Eftersom stora delar av Karlstad har nära vattenkontakt är det
en tillgång som vi på bästa sätt försöker ta tillvara i den fysiska
planeringen. Med båtbussar har man möjlighet att uppleva Karlstad
på ett nytt sätt.

7. Vi tar bort onödiga barriärer
En god och trygg stadsmiljö präglas av en god framkomlighet
för gående och cyklister. Alla åtgärder för att underlätta denna
framkomlighet ökar områdets attraktivitet, för både vistelse och
handel.

8. Vi satsar på befintliga och nya offentliga rum
Medvetna val av vegetation, markbeläggning, gatumöbler och
belysning innebär att stadens nya bebyggelse också skapar nya
offentliga rum som ska kunna användas av alla.

9. Vi gör det enklare för ökat hållbart resande
Karlstads kommun styr utvecklingen mot ökad livskvalitet,
attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är
att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till goda
kommunukationer.

10. Vi bygger nytt, om och till med god arkitektur
och hållbara material
Lika viktigt som god gestaltning är det att skapa användbara och
sunda inomhusmiljöer och att sträva efter låg miljöbelastning i
bygg- och förvaltningsskede. Sunda och vackra hus har också de
bästa förutsättningarna att bli långlivade.
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