
Bibliotekshuset
På Sandgrund i anslutning till Museiparken ligger Bibliotekshuset i hörnet 
av Västra Torggatan och Norra Strandgatan. Där låg tidigare busstationen 
för fjärrbussarna.
 Stadsbiblioteket hade varit inhyst i den gamla överläkarvillan vid 
Kungsgatan, men på 1960-talet hade denna blivit för liten. När busstationen 
flyttade till Drottninggatan kunde ett stort område vid Tingvallabron 
frigöras för en modern biblioteksbyggnad, som också skulle lösa andra 
utrymmesbehov i kommunen, särskilt kulturförvaltningens. 1968 utlystes 
en arkitekttävling, där fem bidrag kom in. Tävlingen vanns av arkitekt 
Janne Feldt (1929–1997), Skanark, med ett förslag betitlat ”Årets stad”.  
Priskommittén berömde särskilt ”den okonstlade situationsplanen” d.v.s. 
byggnadens placering i stadsrummet, och ”den lättfattliga helhetsbilden”. 
Huset började byggas 1971 och stod färdigt 1973. Sedan sex svenska och 
norska konstnärer inbjudits att utarbeta förslag till konstnärlig utsmyckning, 
antogs Per Thorlin att utföra sina verk ”Livsströmmen” och ”Källan”. De 
utfördes genom blästring på betongytor, där ett lager slipad natursten ligger 
under det yttersta betongskiktet. Verket täcker ytor runt den indragna 
bottenvåningen, dels från huvudentrén vid Västra Torggatan till sidoentrén 
vid Norra Strandgatan, dels vid husets tre övriga hörn

Beskrivning av Bibliotekshuset 
Bibliotekshuset är en monumental femvåningsbyggnad, vars bottenplan 
täcker en yta på 65x71 meter. Den är uppförd i betong och uppvisar 
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ett modernistiskt formspråk, där materialet betong framhävs dels som 
konstruktivt element, dels som bärare av det arkitektoniska uttrycket. 
Bottenvåningen är indragen runt om och det andra planet bärs upp av 
betongpelare, som bildar en kolonngång runt större delen av huset. Plan tre 
till fem ligger i en byggnadskropp, som har kvadratiskt bottenplan på 41x41 
meter, och är förskjuten inåt från plan två och asymmetriskt placerad. Taken 
är platta och belagda med takpapp och singel. Den monumentala exteriören 
lättas upp av att rytmiskt placerade betongelement, och pelare delar in 
ytorna och markerar raderna av olika höga fönsterytor.

Husets användning
Bibliotekshusets huvudingång vätter åt Västra Torggatan. Man kommer in 
i en entréhall som sträcker sig genom plan ett och två. En rulltrappa leder 
upp till det andra våningsplanet, där biblioteket är placerat. Hela denna 
öppna volym har rikligt ljusinsläpp genom de stora fönstren åt alla håll och 
ljusgårdarna i husets inre. Biblioteket utgör en lättöverskådlig enhet med ett 
innetorg i centrum, där information och lånedisk är placerade.
 Ett konstverk av den norska konstnären Inger Sitter runt balustraden på 
andra planet och längs en vägg i innetorget binder samman rumsvolymen. 
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Bibliotekshusets fasad mot Västra Torggatan. Foto: Karlstad Lever 2008.



Det är utfört i reliefer och målningar direkt på betongytorna. Ett parti 
begjuts av rinnande vatten, som skapar en levande och porlande yta.
 Förutom biblioteket finns på första och andra planet en sessionssal 
för kommunfullmäktige, en film/teatersalong, en turistbyrå och ett café, 
kontor för Karlstadsbuss samt serviceutrymmen. Tredje till femte planet 
innehåller möteslokaler av olika slag, kontorsutrymmen för kultur- och 
fritidsförvaltningen samt några andra kommunala förvaltningar. Vissa 
omdisponeringar av utrymmena i huset har skett under åren, bl. a. inbyggnad 
av ljusgårdar, utan att helhetsintrycket förändrats.

Betydelse i stadsrummet
Genom sin storlek, placering och höjd ansluter Bibliotekshuset väl till övriga 
byggnader i museiparken, Värmlands Museum och Restaurang Sandgrund. 
Trots sin volym dominerar det inte bilden. Förklaringen till detta är 
uppdelningen av husets volymer genom den utskjutande andra våningen, som 
döljer den indragna byggnadskroppen ovanför. Det är egentligen bara från 
Tingvallabron man får en vy av hela femvåningsbyggnaden. Bibehållandet av 
parkmarken längs bron och södra fasaden bidrar till att mjuka upp intrycket 
och infogar byggnaden i Sandgrunds gröna stråk längs älven.
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Konstverk utan titel av Inger Sitter på andra planet i Bibliotekshuset. Foto: Karlstad Lever 2008.



Status i kommunens detaljplan
I detaljplanen för Värmlands Museum m.m. från 1993 är hela området 
markerat som parkområde, där Cyrillus, Värdshuset och Biblioteket placerats 
in som egna kvarter.
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Bibliotekets entréhall med konstnärlig utsmyckning av Inger Sitter utmed balustradens betongytor. 
Nedan till vänster: Konstverket ”Källan” vid Bibliotekshusets nordvästra hörn. Nedan till höger: Del 
av konstverket ”Livsströmmen” som löper utmed Bibliotekshusets fasad och fortsätter in i entréhallen 
 genom ytterväggens glasparti. Foto: Karlstad Lever 2008.



26 •  KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON

Föreningens tolkning och kommentar
Byggnaden har ett högt byggnadstekniskt och arkitekturhistoriskt värde tack 
vare den skickliga gestaltningen med hjälp av prefabricerade betongelement. 
De används som bärande element och uttrycker samtidigt byggnadens 
funktion både exteriört och interiört.
 Samhällshistoriskt förkroppsligar byggnaden den under 1970-talets 
början formulerade kultursynen som satte kulturverksamheten i centrum 
för samhällsutvecklingen. Bibliotekshuset innehåller alla kulturyttringar, 
litteratur, musik, konst, film, teater, föredrag och debatter och i samma 
hus utvecklas politiskt beslutsfattande och administration av kultursektorn. 
Hela komplexet är lättillgängligt och avläsbart, luftigt och inbjudande. 
Byggnadens infogning i miljön vid älvstranden är harmonisk och känns 
meningsfull.
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Ljusgården i anslutning till Bibliotekshusets entréhall. Foto: Karlstad Lever 2008.


