
Det som var och det som kunde varit 
– nedslag i Stora torgets gestaltningshistoria

Det som var
Stora torget anlades i sitt nuvarande läge och utsträckning åren efter 
1865 års stadsbrand. Inrättandet av torgmiljön skedde i enlighet med 
den nya stadsplan som antogs 1865. Stora torget blev ett handelstorg till 
funktion och fysisk gestaltning. Få gestaltningselement konkurrerade 
med själva torgplanet och dess kullersten om uppmärksamheten. Desto 
mer karaktärsskapande var märkesbyggnaderna kring torget och de 
trädomgivna långsträckta promenadstråk som anlades utmed Kungsgatan 
och Tingvallagatan. 
 Den första mer påtagliga omvandlingen av torgmiljön skedde 1936 då 
torgytans kullersten ersattes med gatsten, vars olika kulörer markerade ett 
rutmönster. Från den här tiden började också trafikens påverkan på torgytan 
och miljön kring torget att märkas. Kungsgatans och Tingvallagatans körfält 
närmast husfasaderna fick stegvis karaktär av lokalgata med bilparkering. 
Torgytan började tas i anspråk för bilparkering. Från 1940-talet fanns en 
bussomstigningsplats på torgets östra del. Ett framträdande gestaltnings-
element tillkom 1955 då Fredsmonumentet invigdes. En viktig förändring 
av torgmiljön utgjordes av uppförandet av ny bebyggelse i fem våningar 
utmed Kungsgatan. Byggnationen inleddes i slutet av 1950-talet och 
avslutades 1971.

22 •  KARLSTADSDAGEN 2015

Andreas Hansen (f 1972) är verksam som 
byggnadsantikvarie vid Värmlands Museum. 
Hans artikel är hämtad ur ”Stora torget i Karl-
stad, kulturhistorisk utredning”, utförd av Värm-
lands Museum för Karlstads kommun 2015-
2016.



23•  DET SOM VAR OCH DET SOM KUNDE VARIT

 Att planera för trafikens behov blev en grundläggande utgångspunkt för den 
omgestaltning av torget som ägde rum under det tidiga 1960-talet efter plan 
av stadsarkitekt Per Lagergren. Stora torgets funktion som trafiktorg gavs då 
fastare former. Bussomstigningsplatsen på torgets östra hälft formaliserades. 
Kungsgatans och Tingvallagatans gångstråk togs bort och de dubbla trädraderna 
ersattes med en enkel rad träd, vilket var ett led i att nå ett effektivare nyttjande 
av gatorna kring torget. Istället planterades en trädrad i själva torgplanets gränser 
mot långsidornas gator i norr och söder.
 Bussomstigningsplatsen flyttades 1972 till Drottninggatan. Torget förblev 
dock ett trafiktorg, då den östra delen istället togs i anspråk för bilparkering, vilken 
sedan utvidgades vid mitten av 1980-talet. Under såväl 1970- som 1980-talen 
genomfördes åtgärder för att betona Kungsgatans funktion som viktig vistelseyta 
och stråk. Som en sådan åtgärd kan man tolka uppförandet av en vattenkonst 
framför det nya Folksamhuset 1971 tillsammans med en omgestaltning av 
markbeläggningen framför fastigheten. Kungsgatan omgestaltades vid mitten 
av 1980-talet genom att ytorna för bilparkering minskades och gångzonen tilläts 
ta mer plats. Torgets västra del användes under 1960-1980-talen alltjämt för 
torghandel i kombination med evenemang av olika slag.

Stora torget anlades som ett handelstorg, dominerat av den öppna torgytan. Långsidornas trädkantade 
promenadstråk var ett karaktärsskapande drag. Bild från omkring 1890. Foto: Värmlands Museums arkiv.
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 Dagens utformning av Stora torget härrör från 1995. Då genomfördes 
en omgestaltning där en bärande idé var att återföra busstrafiken till 
torgmiljön från Drottninggatan. Skäl för detta var dels att vitalisera och 
tillföra aktivitet till torgmiljön, dels att råda bot på miljöproblem på 
Drottninggatan orsakade av busstrafiken. Hållplatsfickorna förlades nu till 
torgets långsidor. I jämförelse med tidigare utformning av bussomstigning 
och parkeringsplatser på torgets östra del innebar 1995 års omgestaltning 
återskapandet av ett torg med ett i stor utsträckning trafikfritt torgplan. 
Innanför hållplatsfickorna planterades träd och mitt på den östra torgdelen 
anlades en vattenkonst. Kungsgatans och Tingvallagatans parkeringsgator 
byggdes bort och istället skapades bredare gång- och cykelzoner.

Med 1900-talet kom bilen. Torgytans västra del togs från 1940-talet i allt större omfattning i anspråk för 
bilparkering. Bild från 1949. Foto: Värmlands Museums arkiv.
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Det som kunde varit
Under 1900-talets första hälft rådde en skarp kontrast mellan de mer eller 
mindre storslagna omgestaltningsplaner som producerades och det verklighetens 
stensatta handelstorg som bredde ut sig i stadens centrum. 
 Stora torget som representativt rum möblerat med planteringar, gångar 
och storslagen vattenkonst i enlighet med dessa planer förverkligades aldrig. 
År 1955 utgjorde det nya Fredsmonumentet tillsammans med 1936 års 
omläggning av torgytan de mest synliga förändringarna av Stora torget 
sedan 1800-talets andra hälft. De långvariga förändringsambitioner, vilkas 
grundläggande utgångspunkt varit utsmyckning, kom aldrig till utförande.
 Först när utgångspunkterna förskjutits från utsmyckning till trafiknytta 
började upprättade planer ge avtryck i verkligheten. Den första stora 
omvandlingen av torgmiljön var, som nämns ovan, det tidiga 1960-talets 
omgestaltning. Busstrafiken fick då sin än tydligare definierade plats på torgets 
östra del. Under 1970- och 80-talen återkom tankar på införandet av grönska 
i torgmiljön som bärande delar i gestaltningsförslagen. Återigen visade 

Stora torget, 1960-tal efter omgestaltningen vid decenniets början. Ett torg bestående av trafiktorg och 
handelstorg i två distinkta delar. Närmast Östra Torggatan har en stor paviljongbyggnad uppförts i sam-
band med omgestaltningen. Foto: Karlstads kommun, kommunarkivet.
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sig sådana gestaltningselement i stor utsträckning stanna på ritningarnas 
papper. När 1995 års omgestaltning genomfördes var istället återförandet av 
busstrafiken till torget en avgörande drivkraft.
 Stora torget uppfattades redan tidigt som problematiskt ur gestaltnings-
synpunkt. Orsaken var dess storlek, dess monotoni och upplevda ödslighet. 
Denna utgångspunkt drev på och styrde de många gestaltningsförslag som 
togs fram från tiden kring sekelskiftet fram till inledningen av 1930-talet. 
Förslagen gick ut på att möblera torget enligt den borgerliga stadens idéer 
om det representativa rummets och parkens ideal. En potentiell konflikt 
mellan en sådan gestaltning och torghandelns behov av fritt utrymme 
återkom gång på gång. Inte osannolikt bidrog detta till svårigheten att 
komma till beslut i gestaltningsfrågan.
 Gestaltningsförslagen baserade på det traditionellt representativa rummets 
idé kulminerade med arkitekt Ragnar Östbergs förslag till omgestaltning 
1924. Inget tidigare eller senare framlagt förslag kan i omfattning och 
komplexitet mäta sig med det. Det följande 1930-talet handlade sedan delvis 
om sänkta ambitioner. Istället för helhetliga grepp lades istället mer fokus på 

Arkitekt Lars Israel Wahlman, gestaltningsförslag 1914. Ritning: Karlstads kommun, stadsbyggnads-
kontoret.



27•  DET SOM VAR OCH DET SOM KUNDE VARIT

ett enskilt element, nämligen en torgfontän med tillhörande skulpturgrupp. 
Helhetens gestaltning blev dock åter aktuell genom skulptören Christian 
Erikssons förslag 1934. Erikssons rutmönstrade, stensatta torgyta blev, när 
den utfördes 1936, det mest substantiella resultatet av de dittills framlagda 
omgestaltningsförslagen.
 Efter ett krigets 1940-tal satte efterkrigstidens högkonjunktur och sam-
hällsutveckling sitt avtryck också på Stora torget. Redan innan kriget hade 
torgytan börjat tas i anspråk för viss bussomstigning på den östra delen 
och bilparkering på den västra. Funktionen som parkeringsyta förstärktes 
ytterligare under 1950-talet. Planeringen för den växande trafikens behov 

Arkitekt Ragnar Östberg, perspektivskiss av gestaltningsförslag 1924. Ritning: Karlstads kommun, 
stadsbyggnadskontoret.
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blev nytt huvudfokus för torgets gestaltningsfråga och idén om det detaljrikt 
gestaltade representativa rummet fick träda tillbaka. Tiden hade också 
kommit då torghandeln inte längre upprätthöll samma centrala roll som 
avsättningsyta för landsbygdens jordbruksprodukter. 
 Grundtanken om ett tudelat torg med skilda funktioner för den västliga 
och den östliga delen var en tidig gestaltningstendens som fått fasta former 
genom 1960-talets omgestaltning. Denna grundidé fortlevde och därtill 
växte drömmen om att åter göra torget trafikfritt, liksom att föra in grönska 
och vegetation i miljön. Parktanken återkom alltså i någon mån, men i 
modernistisk form. Ett nytt omgestaltningsförslag framtaget av stadsarkitekt 
Lagergren lades fram 1971. Trädplanteringar dominerade här helt torgets 
östra del, medan den västra delen vigdes åt torghandel och olika slags 
evenemang. Vid 1980 års centrumplanering levde de oförverkligade planerna 
från 1971 delvis kvar. Den östra torgdelens tänkta slutna vegetationstak från 
nio år tidigare hade dock reducerats till en ram av formklippta träd.

Centrumplanering 1980 med idéförslag för omgestaltning av Stora torget. Grunddrag från 1971 års 
förslag gick igen, men den östra delens slutna vegetation hade reducerats till en inramning av två 
trädrader. Kungsgatans breda gångzon gavs en omfattande möblering. Foto: Karlstads kommun, stads-
byggnadskontoret.
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 1970- och 80-talens idéer för Stora torget bör också ses i ljuset av hur 
torget faktiskt var gestaltat och användes under denna tid. Drömmarna 
om grönska står då i skarp kontrast till en verklighet där först busstrafiken 
och sedan biltrafiken utgjorde ett dominerande inslag på torgets östra del. 
Det följande 1990-talets planeringsdebatt innehöll inslag av besvikelse 
över det planernas gröna torg från tidigare två decennier som aldrig 
förverkligades. Nu fanns en beslutsamhet kring att återföra busstrafiken 
från torget till Drottninggatan, samtidigt som tillgången till centralt belägna 
parkeringsplatser fortfarande var en laddad fråga. Ett förslag till underjordiskt 
parkeringsgarage under torget utreddes därför men avvisades. Tankar fanns 
också på uppförande av ett kulturhus på torgets östra del. En livlig offentlig 
debatt kring torgmiljön följdes så av att en omgestaltning av Stora torget 
skedde med början år 1995, som beskrivits ovan.

Andreas Hansen, Värmlands Museum

1990-talets centrumplanering präglades av många förslag till alternativa lösningar och funktioner för 
Stora torget. Ett sådant var ett centrum för kultur förlagt till torget, här i form av I2:s musikpaviljong 
(montage). Foto: NWT.


