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Karlstad 100 000 
 

Karlstad fick sina stadsrättigheter 1584. Men inte var det mycket till stad som fick 

kung Karl IX:s välsignelse och inte växte den lilla orten särskilt fort heller. Enligt en 

uppskattning bodde 284 personer i Karlstad 1611. Antalet hushåll var i slutet av 

1620-talet endast drygt 80. I dag strävar kommunens ledning mot målet 100 000 

invånare. 

De som påstått att det på den tiden fanns fler kor och grisar än invånare i Karlstad 

har nog ganska rätt. Men undan för undan blev miljön allt mera stadslik. En milstolpe 

blir så småningom den förödande branden 1865. Talar man om Karlstads historia drar 

man vanligtvis en gräns där - före och efter branden.  

”Den stora branden” är alltså den brand som började i ett bageri den 2 juli 1865. Men 

faktum är att staden eldhärjats ett flertal gånger dessförinnan. Eftersom de drabbade 

ville bygga upp sina hus igen, snabbast möjligt, hade det efter varje brand återigen 

uppstått en stad bestående av många små trähus, vilket bäddat för nya bränder.  

Efter branden 1865 bestämde man sig för att ta ett krafttag för att undvika 

upprepningar. Lantmätaren von Wachenfeldt började redan under sommaren 1865 

staka ut nya tomtgränser. Målsättningen var en luftigare, mer brandsäker stad med 

ett stort torg och breda gator, kantade av träd. 

Pampiga stenhus restes i själva centrum, men längre ut var det fortfarande tillåtet att 

bygga hus av trä. 

1906 gick man ännu ett steg. Då beslöts det att endast stenhus fick byggas vid torget, 

på Herrhagen, i Klara och Haga. Stadsplaner antogs även för Viken och Kvarnberget 

men fortfarande var byggandet oreglerat vid Hagaborg, Norrstrand, Västerstrand och 

Sundsta. Först 1910 reglerades byggandet även där. 

 

Samtidigt konstaterades att bostadsbristen var stor. För att i någon mån minska 

problemet beslöt man att ”skötsamma arbetare” skulle få tillåtelse att bygga 

egnahem. Det ledde till att stadens ytterområden växte och mer mark behövde tas i 

anspråk. 

1930 började Bellevue, Sommaro och Marieberg bebyggas, främst med en- och 

tvåfamiljshus. Vid Bellevue uppfördes dock något så modernt som en rad lamellhus. 

Även vid Rudsvägen, Ringervägen och västra delen av Herrhagen växte flerfamiljshus 

upp. 

1942 stramade statsmakterna åt reglerna för byggandet. Nu rådde brist på både 

arbetskraft och material. Alla offentliga byggnationer skulle godkännas av regeringen 

och omfattningen av bostadsbyggandet prövades noga. 
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Ändå fick Karlstad tillstånd för snabbt ökat bostadsbyggande. Orsaken var den tyska 

invasionen i Norge. Karlstad, som inte varit särskilt intressant ur militär synvinkel 

sedan unionsstriden 1905, blev plötsligt en prioriterad ort.  

 

KARLSTAD BLEV ETT MILITÄRT CENTRUM 

 

Riksdagen beslöt att en arméfördelningsstab skulle upprättas i Karlstad. Alltså 

krävdes bostäder för stabspersonalen, och det omgående.  Det talades även om 

inrättande av en flygflottilj. 

 

Drätselkammaren kontaktade ägaren till en fastighet vid Brogatan i nuvarande 

kvarteret Lyran. Där uppfördes ett hus som staden fick ta över. På så vis fick man 

tillgång till 20 nya lägenheter och en affär.  

Samtidigt – 1942 - bildades Karlstads Bostadsaktiebolag, KBAB.  

Noteras kan att stadens politiker var eniga om att bostadsbolaget behövdes och en 

styrelse tillsattes.  Visserligen kom ordföranden Efraim Eliaeson från majoritetspartiet, 

socialdemokraterna, men vice ordförande var högermannen och bankdirektören 

Gustaf Liljeberg. Tre av de fem ledamöterna var borgerliga, bland dem byggmästaren 

och folkpartisten Olof Wästlund. Två suppleanter hämtades från HSB.  

 

Den 1 mars 1943 kom nya krav från regeringen. Nu hade man lagt ner idén om 

flygflottilj. I stället meddelades att en ammunitionsfabrik skulle byggas vid Zakrisdal. 

Drygt 200 lägenheter behövdes. Det var bara för KBAB att sätta igång 

byggnationerna. 

1945 byggdes flerfamiljshus vid Norra Allén. Tyvärr kom de sista husen där att byggas 

utan centralvärme. Om det berodde på brådska eller brist på material är oklart. 

 

1946 skapades ytterligare ett byggföretag i Karlstad. En stadsplan för Kvarnberget 

hade nu tagits fram, av ingen mindre än arkitekten Cyrillus Johansson som snart 

skulle vara riksbekant. 

Fyra byggmästare gick ihop och bildade Stiftelsen Hyresbostäder i Karlstad. Under 

den närmaste tidsperioden byggde stiftelsen drygt 200 lägenheter på Kvarnberget. 

Ändå blev det snart bostadsbrist igen. Byggmästare, som tilldelats tomtmark på 

Bellevue och åtagit sig att bygga bostäder där, höll av någon anledning inte sina 

löften. 1949 fick KBAB ta över tomterna. Fem flerfamiljshus växte upp i kvarteret 

Mörsaren.  

Sedan Stiftelsen Hyresbostäder upplösts fick KBAB även ta hand om några hus på 

Kvarnberget. En ny organisation med benämningen Stiftelsen Hyresbostäder i 

Karlstad, med anknytning till HSB, bildades 1971. 

 

Nu hade riksdagen reglerat bostadsbyggandet ytterligare. De nya reglerna sa att alla 

nybyggda bostadshus skulle utrustas med centralvärme, vatten och avlopp. 

Hyreskostnaden fick dock inte överstiga 20 procent av snittlönen för en 
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industriarbetare, så några lyxbostäder handlade det inte om. Standard var två rum 

och kök. För att kontrollera att reglerna efterlevdes tillsattes länsbostadsnämnder. 

Men även om bostadsbeståndet alltså både utökades och rustades upp så var delar 

av Karlstad närmast att betrakta som slumområden.  

1950 dömde hälsovårdsnämnden ut 141 bostäder. I protokollet antecknades att 

ytterligare cirka 300 rätteligen borde ha dömts ut. 

 

EN NY GENERALPLAN TOGS FRAM 

 

Att de styrande i staden tog problemet på allvar visas av att man omgående satte 

igång att ta fram en ny generalplan - den första sedan 1865! Ett stadsplanekontor 

inrättades och en målsättning lades fast i samband med att generalplanen antogs 

1954. 17 800 nya lägenheter skulle produceras. 1970 skulle bostadsbristen vara 

eliminerad. 

Att det var ett mycket högt satt mål förstår man, om man vet att det vid den här tiden 

endast fanns 36 200 bostäder i staden!  

 

Nu beslöts att planerna för Bellevue, Haga och Hagaborg skulle omarbetas.  

I kvarteren Hussvalan och Ladusvalan på Färjestad byggdes 119 lägenheter i 

flerfamiljshus.  

Även Örsholmen pekades ut som lämplig för bostadsbyggande. Under 1960-talet 

ändrade man sig dock och beslöt att låta området bli industrimark i stället. 

 

Det största som skedde var ändå att planer togs fram för Våxnäs och Gruvlyckan, 

områden som dittills i stort sett varit obebyggda.  

Våxnäs delades i två områden, ett i den västra delen för bostadsbyggande för cirka 5 

000 invånare och ett i den östra för mindre industriföretag.  

Noteras kan att när Sixbacken på Våxnäs bebyggdes 1955 var det första gången 

lägenheter kombinerades med garageplatser. 400 lägenheter skapades i det området.  

För att ytterligare lätta på trycket avsattes tomter på andra delar av Våxnäs för hyfsat 

billiga villor, producerade via kommunen som grupphus. Ett problem var ju att 

hyrorna i de nybyggda områdena blivit höga, trots subventioner och försök att bygga 

så billigt som möjligt. 

 

Intressenterna köade för att få köpa grupphusen i takt med att de blev 

inflyttningsklara. 84 hus byggdes. 

Tyvärr gick det nog lite för fort, kanske försökte man också bygga lite för billigt. Hård 

kritik riktades av köpare mot entreprenörerna som tvingades åtgärda både sprickor 

och sättningar i husen. 

”Sixbackenskandalen”, som den kallades i folkmun, ledde till en tvist som småningom 

fick lösas av en skiljenämnd.  
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Nämnden kom fram till att 50 procent av husen låg ”över standard” och 50 procent 

låg ”under standard”. Det var ändå inga skandalhus, menade nämnden. Den låga 

kostnaden - 51 860 kronor per hus - måste ju vägas in. 

1968 invigdes Våxnäs centrum. Då fanns här 1 800 lägenheter. 

 

Parallellt med byggandet på Våxnäs fortsatte utvecklingen i andra delar av staden. 

1961 byggdes höghusen i Viken, som motsvarigheter till höghusen som växt upp på 

Kvarnberget. 

1962 började man bygga på Gruvlyckan. KBAB, HSB och Riksbyggen delade området 

mellan sig. Inflyttningen skedde framför allt under åren 1963 - 65. 

 

ÖRSHOLMEN BLEV INDUSTRIOMRÅDE 

 

Redan 1957 hade dessutom planerna för ett nytt område tagit fart. Då köpte 

Karlstads stad Orrholmen och lät fylla igen sundet mellan holmen och fastlandet så 

det bildades en halvö.  

De första planerna handlade om industri - ganska naturligt, eftersom det funnits 

både sågverk och annan verksamhet där tidigare - men snart fastnade man för 

bostadsbyggande. 

1963 godkände stadsfullmäktige ett avtal om totalentreprenad mellan Karlstads stad 

och byggfirmorna Skånska cementgjuteriet, Huse & Co, Anders Diös AB samt 

Karlstads Byggnadsindustri.  

Noteras ska att omfattningen av bostadsbyggandet under 1960-talet reglerades 

genom statliga bostadsbyggnadskvoter. Tack vare framgångsrika förhandlingar 

gällande bostadsbebyggelsen på Orrholmen medgavs att cirka 1 000 bostäder fick 

byggas där, utöver den kvot Karlstad i övrigt tilldelats. 

 

En arkitekttävling utlystes. Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm gick segrande ur 

striden med sitt förslag som blev mycket omtalat. Orrholmen fick namnet ”Den vita 

staden”.  

Ytterst mot vattnet i väster byggdes radhus i två och ett halvt plan medan norra delen 

bebyggdes med högre hus, inrymmande 954 lägenheter. Här stod KBAB även för 

byggandet av 198 bostadsrätter.  

Området gjordes bilfritt. Ett stort betongdäck under flerfamiljshusen fick bli 

parkering. 

Bygget pågick från 1964 till1967. I december 1965 påbörjades inflyttningen. 

1968 utsågs Karlstad till ”Årets stad” tack vare utformningen av Orrholmen. Inte minst 

bidrog lekplatsen Orrleken, som ansågs oerhört modern, till utnämningen. 

 

Nästa område att bebygga var Norra Rud. Stadsplanen för området var klar 1964 och 

omfattade 1 600 lägenheter.  

Åtta höga punkthus, trevåningshus i ytterkanterna och tvåvåningshus vid 

gångstråken genom området ritades in.  
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Byggstarten skedde 1965. 1968 invigdes Ruds centrum och 1972 var alla hus 

inflyttade. Totalt bodde då drygt 4 000 invånare här i totalt nästan 2 000 lägenheter. 

 

LÄNSPLANERING 1967 SIKTADE HÖGT 

 

På länsstyrelsen hade man kommit igång med det som kallades Länsplanering 1967 

och byggde på en medveten strategi. Lokaliseringspolitiska insatser hade aviserats 

från regeringshåll. Riktade insatser skulle på försök göras, koncentrerade till vissa 

utvalda orter.  

Det gällde alltså att hålla sig framme och understryka att just den egna kommunen 

var speciellt lämpad för framtida satsningar.  

Optimistiska prognoser som visade på en framtida utveckling började sammanställas 

och höga mål för befolkningstillväxt sattes upp.  

En av de aktiva i planeringen var Sven Rune Fridh, som arbetade som 

planeringsdirektör på länsstyrelsen i Värmland.  

Han kom fram till att Karlstads behövde mer av tillverkningsindustri. I det 

sammanhanget blev Kronoparken intressant som expansionsområde. 

Marken där ägdes av staten, men efter en förhandling, ledd av stadsingenjören 

Gunnar Jakobsson, såldes den till kommunen. 

- Jag tror det, sett från kommunens synpunkt, var en bra affär, säger förre 

stadsbyggnadsdirektören Martin Edman. Han kom till Karlstad 1965 och blev en av de 

ansvariga för exploateringen av området. 

 

Från början var planen att Kronoparken skulle bli ett område där nya arbetsplatser 

skulle placeras, men nu ändrades inriktningen. Det gällde att börja i rätt ände. Det 

behövdes bostäder - och många sådana dessutom! Utan bostäder, inget underlag för 

en expanderande industri. 

 

En arkitekttävling utlystes och ett 60-tal förslag lämnades in. Tre stora bostadsföretag 

- KBAB, HSB och Riksbyggen - anmälde intresse. Skånska Cement och Lundbergs var 

också med på banan. Framför allt Lundbergs mötte motstånd hos s-majoriteten i 

kommunfullmäktige. Där var man inte så förtjusta i privata alternativ.  

När detaljplanen för Kronoparken antogs 1960 var det KBAB, HSB och Stiftelsen 

Karlstadshus (med stark knytning till Riksbyggen) som valdes ut. 

Och nog siktade man högt! 20 000 nya bostäder skulle byggas och 45 000 invånare 

skulle flytta in. 

- Byggandet inleddes i den södra delen av området, men enligt planerna skulle det 

fortsätta i två enklaver till. Bostadsområdet skulle nå ända fram till Edsgatan och sjön 

Alstern, berättar Martin Edman. 

Så blev det alltså inte. Verkligheten hann ifatt de optimistiska prognoserna vad gällde 

befolkningsutvecklingen i Karlstad. Kurvorna pekade inte alls uppåt i den takt man 

trott.  
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45 000 INVÅNARE BLEV 10 000 

 

 

Men Kronoparksprojektet rullade på. Centrumdelen stod klar 1973, med bland annat 

fyra höghus.  

Samtidigt hade en reviderad plan tagits fram. Nu började man bygga villor - både 

friliggande och radhus - i utkanterna av centrum. Vid årsskiftet 1975-76 bodde cirka 3 

000 personer på Kronoparken. Målsättningen hade sänkts rejält. I den nya planen 

talade man om 10 000 invånare, inte 45 000. 

Parallellt med Kronoparken byggdes flera villor, på Stockfallet och Hultsberg samt i 

Skåre. 

 

Andra byggen än flerfamiljshus på Kronoparken hade plötsligt blivit allt viktigare. 

Kommunen satsade på att öppna en universitetsfilial, kopplad till Göteborgs 

universitet. Satsningen lyckades, filialen fick klartecken och man började leta plats för 

byggande av lokaler för högskolan. 

Området intill Mariebergsskogen ansågs till att börja med vara lämpligt. Eftersom 

man gärna ville ha en medicinsk fakultet var närheten till Centralsjukhuset viktig. 

Även Hagaborg, Wennbergstomten och platsen där Nya Wermlands-Tidningen i dag 

ligger diskuterades. 

Då kom beskedet att statsmyndigheterna ville slå ihop lärarutbildningen, som redan 

fanns i Karlstad, med verksamheten i den nya filialen. Behovet av tomtutrymme ökade 

tvärt. Från att man diskuterat en utbildning för cirka 500 studenter handlade det nu 

om runt 2 000.  

 

KAMPEN FÖR ETT UNIVERSITET 

 

Och snart väcktes ytterligare förhoppningar. Kanske fanns det möjlighet att bli något 

mera än en filial? Så började kampen för ett eget universitet i Karlstad. Eftersom både 

Örebro och Växjö redan var ute på banan gällde det att handla snabbt och dessutom 

bygga där det fanns expansionsmöjligheter. 

De tidigare föreslagna platserna föll bort och nu riktades blickarna återigen mot 

Kronoparken.  

Företrädare för Karlstads kommun och universitetsfilialen reste till England för att 

studera de Campus som fanns där. De tog med sig idéerna hem.  

Och där, på Kronoparken, i vad folk kallade ödemarken, byggdes de första 

universitetslokalerna.  

Kritikerna tyckte det var alldeles galet och byggnaden som växte fram gavs öknamnet 

”Älgpasset”.  

 

Den 1 april 1974 flyttade studenter och lärare in i huset. 1999 var filialen inte längre 

bara en filial. Då invigdes Karlstads universitet. 
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2019 hade universitetet 1 300 anställda och cirka 16 000 inskrivna studenter. Byggnad 

efter byggnad har växt upp runt den ursprungliga huskroppen. Kronoparkens 

centrum har kompletterats med ytterligare ett antal bostäder och i närheten av 

universitetet finns ett Campus som även det fortsätter att växa. 

Det som fortfarande diskuteras är hur de som är verksamma vid universitetet och 

Kronoparkens invånare i övrigt ska integreras med varandra. Det har visat sig vara ett 

större problem än väntat, inte minst för att många av de nyinflyttade kommer från 

andra länder och kulturer. Naturliga mötesplatser för alla invånare behöver tillskapas.  

 

FLYTTVÅGEN TILL STÄDERNA TAR FART 

 

Men åter till 1960-talet. Då gjorde stora statliga insatser för att locka städer och 

kommuner att sikta mot högt uppsatta befolkningsmål. 

Orsakerna var flera. Flyttvågen från landsbygden till städerna hade tagit fart och den 

oroade riksdag och regering. Det hade blivit allt svårare att försörja sig på små 

jordbruk.  

De yngre drog sig till städerna där de hoppades att andra försörjningsmöjligheter 

skulle finnas. I många av städerna rådde emellertid bostadsbrist, vilket gjorde det 

svårt att utveckla näringslivet, framför allt den allt mer efterfrågade 

serviceverksamheten.  

Kombinerade satsningar på bostadsbyggande och nya arbetstillfällen behövdes. 

Karlstad var inget undantag. 

 

Men bostadsbyggandet var, som nämnts, starkt reglerat. Staten lade fast ramar som 

visade hur många bostäder som skulle få byggas per år. Kommunerna fick lämna in 

ansökningar, byggda på förväntat behov av nya bostäder, och staten fördelade det 

som kallades byggnadskvoter. Staten bestämde till och med hur många villor, radhus 

respektive flerfamiljshus som fick byggas i varje kommun.  

Eftersom kommunerna gärna ville framstå som lockande, med god beredskap för 

expansion, var de kommunala prognoserna ofta överdrivet positiva. Målet var att 

håva hem så stora kvoter som möjligt. 

Effekten blev lite komisk. När man i slutet av 1970-talet räknade ihop de förväntade 

befolkningssiffrorna i landets kommuner visade det sig att Sveriges befolkning skulle 

ha behövt öka med en obegriplig hastighet för att man skulle kunna uppnå målen! 

 

Samtidigt med satsningarna på nya bostäder drev statsmakterna frågan om ökat 

antal arbetstillfällen. Det ledde till det som började kallas regionalpolitik och 

decentralisering.  

Storföretag som flyttade ut sin verksamhet eller delar av sin verksamhet till framför 

allt medelstora städer lockades med förmåner av olika slag. Företaget som då hette L 

M Ericsson öppnade en filial i Karlstad. 
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Staten skulle dessutom gå i spetsen som föredöme. Administrativa myndigheter 

skulle flyttas ut från Stockholm, till utvalda svenska städer. Karlstad blev en av dessa. 

Dit utlokaliserades sex militära ämbetsverk.  

 

STORKOMMUNEN KARLSTAD BILDADES 

 

1971 blev en milstolpe i Karlstads historia. Storkommunen Karlstad bildades, när 

Nors, Nyeds och Grava kommuner samt Väse församling införlivades med Karlstads 

stad.  

Staten ville, som sagt, vara ett föredöme när det gällde utlokalisering av 

verksamheter. Samma år, alltså 1971, togs ett första beslut i riksdagen och det följdes 

av ytterligare ett 1973. 

För Karlstads del gällde det att planera för det försvarsknutna projektet som kom att 

kallas Karolinen.   

Till en början ville man i Karlstad placera bygget vid Välsviken, öster om staden, men 

då någon handlingskraftig person i Stockholm såg till att ordna en omröstning bland 

berörda och presumtiva utflyttare fick man kommunen att ändra sig.  

De röstande ville ha en arbetsplats som låg centralt och var lättillgänglig. Det var inte 

Välsviken, konstaterade de som bjudits in till Karlstad för att se hur staden såg ut. 

Valet föll på tomten i Klara. Här fanns en tomt med i stort sett bara en tennishall och 

ett utrymme där cirkusar brukade få hålla till.  

 

Som nämnts var det verksamheter med anknytning till försvaret som flyttades hit. 

Först in i byggnaden var Försvarets sjukvårdsstyrelse, Värnpliktsverket samt delar av 

Försvarets Materielverk och Försvarets forskningsanstalt. Senare följde Försvarets 

civilförvaltning, Civilförsvarsstyrelsen, Statens Räddningsverk, Försvarshögskolan samt 

två militära staber - MILO Bergslagen och FO-staben. 

 

 

 

SMARTA KARLSTADSBOR AGERADE RASKT 

Men det var inte bara byggandet av själva arbetsplatsen Karolinen som Karlstads 

kommun fick ta ansvar för. Anställda måste lockas till Karlstad med mer konkreta 

åtgärder. En morot var att utlova moderna attraktiva bostäder.  

Hultsberg ansågs vara ett lämpligt område och där färdigställdes ett hundratal 

villatomter i rask takt. För att inte kommunens invånare skulle bli upprörda och 

avundsjuka beslöt man att varannan villa skulle erbjudas de Karlstadsbor som stod i 

tomtkön och varannan villa skulle erbjudas hitflyttade. 

 

Vissa Karlstadsbor reagerade då både snabbt och smart. 

 - Eftersom det fanns många anställda som ville bo kvar i Stockholm så uppstod det 

snart lediga platser inom de utlokaliserade verksamheterna, berättar Martin Edman.  
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Karlstadsbor sökte och fick jobb i Stockholm. Familjerna bodde kvar i Karlstad. Det 

berättigade dem att stå i bostadskön här. Efter bara något år kunde pendlarna flytta 

in i någon av de nybyggda villorna i Karlstad. Jobbet tog de ju dessutom med sig.  

- Och det var inte bra bara för dem. Eftersom de redan var insatta i verksamheten 

blev det heller inga större problem med kompetensbortfall i samband med flytten till 

Karlstad, påpekar Martin Edman. 

Alla ville dock inte bo i villa. 600 lägenheter byggdes i området Hagaborg, och där 

flyttade många av de nya invånarna in. 

 

Men arbetsförmedlingen gjorde också ett bra jobb, menar Martin Edman. De 

lyckades skaka fram jobb åt många ”medföljande” - till nytta både för dem som kom 

och för Karlstads kommun. Många medföljande var välutbildade och tillförde ny 

kompetens inom sina områden. 

Att integreringen av de nya invånarna gick tämligen friktionsfritt hängde också 

samman med att det byggdes många nya bostäder på andra håll i staden också. På 

Rud, Våxnäs, Gruvlyckan och Orrholmen växte nya bostadsområden upp. Samtidigt 

fortsatte saneringen av centrum. Även Viken, där delar var närmast att betrakta som 

slumkvarter, sanerades under 1960- och 70-talen 

 

 

VATTENNÄRA LÄGEN OCH FÖRTÄTNING 

 

Vad man i efterhand kan undra över är fördelningen av mark till bostäder respektive 

industrier och kontor. På Örsholmen, som ju ligger alldeles intill Vänerstranden, finns 

inga bostäder, trots att man anvisat mark för sådana i 1954 års generalplan  

På Kanikenäset byggdes så sent som på 1990-talet stora kontorskomplex där man i 

stället kunde ha byggt bostäder med utsikt över vattnet. 

Martin Edman minns inte att det på den tiden fördes några större diskussioner eller 

önskemål om bostäder med vattennära lägen. Inte heller talades det särskilt mycket 

om risken för översvämningar.  

- Det var nog helt enkelt så att det behövdes industrimark och kontor, därför blev det 

prioriterat, menar han.  

Örsholmen fylldes för övrigt upp med de massor som muddrades upp ur Klarälven i 

samband med byggandet av reningsverket vid Sjöstad.  

 

Inte heller var förtätningen av stadskärnan någon prioriterad fråga. 

- Tvärtom. Det fanns långt in på 1980-talet tomter i centrala Karlstad som stod 

obebyggda i åratal, säger Martin Edman. Det såg verkligen inte trevligt ut.  

Det var först i mitten av 1990-talet som stadsbyggnadsdirektör Göran Åberg började 

tala om att staden även borde växa inifrån. Ungefär samtidigt började man på 

Boverket prata om samma sak. Och förtätning har ju sina fördelar.  

- Man behöver inte satsa på nya va-nät eller gator. Det gör byggandet billigare och 

enklare, påpekar Martin Edman. 
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Satsningen på vattennära lägen är alltså något som blivit aktuellt först en bra bit in på 

2000-talet. I dag är östra sidan av Pråmkanalen och området kring Inre hamnen 

kantade av stora bostadshus, ända ut till Vänerstranden. Även vid Tullholmsviken 

byggs bostäder. Zakrisdalsudden har blivit till ett villaområde, och önskemål om ännu 

mera vattennära byggande i det området finns. 

2019 finns inga obebyggda tomter i centrum och en allt starkare opinion tycker att 

förtätningen i befintliga delar av Karlstad går för långt.  

Försäljningen av Stadshuset till ett privat IT-företag och det med detta kopplade 

önskemålet om att få bygga ett 16 våningar högt hus i kvarteret Almen väckte 

exempelvis stark kritik och avslogs så småningom. Fortsättning följde i form av att 

företaget begärdes i konkurs – men det är en annan historia.  

Kommunens ledning håller dock fast vid målet 100 000 invånare. Enligt SCB hade 

Karlstad vid årsskiftet 2018 – 2019 92 478 invånare. 

 

 

STRIDEN OM BERGVIK 

 

Fast det finns även sådant som redan gått till historien. 

Ett av de planärenden som Martin Edman minns väldigt väl gällde byggnationerna på 

Bergvik. Både Konsum Värmland och Ica var intresserade av att öppna stormarknader 

där. OK kom så småningom in i bilden och Skanska drev på - de ville förstås ta hand 

om byggnationerna. 

Lokalt blev det omgående stridigheter. Centrumhandlarna var rädda för att mista 

kunder. I kranskommunerna fanns motsvarande oro. 

 

Men det var ändå inte lokalt som det blev stopp. Karlstads kommun sa ja till 

exploateringen. Det var högre upp man sa nej.  

Tre gånger skickades frågan upp till regeringsnivå.  

Tre bostadsministrar blev inblandade. Den förste som sa nej var Ingvar Carlsson (S). 

Hans motivering var att man först borde utreda externa centers effekter på övrig 

handel i regionen.  

Nummer två att få frågan på sitt bord var centerpartisten Elvy Olsson. Hon sa också 

nej. Hennes argument var att stormarknaderna var förödande för övrig handel.  

Nummer tre var moderaten Georg Danell. 

- Han ägnade inte frågan mycket tid. Han konstaterade bara att det inte var hans sak 

att göra konkurrensbedömningar. Sedan var saken klar, minns Martin Edman. 

 

Att invigningen av Konsum Värmlands satsning på ett Obs-varuhus gått till historien 

berodde dock inte på planfrågan utan på det stora intresset som allmänheten visade.  

När tiden för invigning närmade sig var det packat med folk utanför varuhuset och 

trångt, trångt på parkeringen. 
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Landshövding Bengt Norling hade fått det hedersamma uppdraget att förrätta 

invigningen. Han hade inte räknat med att det skulle bli så enorma bilköer, vilket 

ledde till att han och hustrun gav sig iväg för sent från residenset.  

Medan tiden gick och folk tryckte på för att få komma in i det nya fina varuhuset satt 

landshövdingebilen fast i bilkön. Det började rentav bli farligt. 

Till sist ingrep Konsum Värmlands legendariske vd Bertil Rönndahl. 

Han förklarade Obs för invigt och öppnade dörrarna.  

När landshövdingen väl kom fram var affären redan fylld av folk som slogs om 

falukorvar och andra varor till lågpris. 

 

GUNVOR NYMAN 

 

Källor: ”Karlstadsbornas bostäder under fyra sekler ” skriven av Ove Moberg. 

”Karolinen - en liten historik 1971-1933”, skriven av Bernhard Nilsson. 

”Stadsdelen Kronoparken i Karlstad, Samhällsplaneringens vedermödor”, skriven av 

Bengt Dahlgren och Gerhard Gustafsson. 

Intervjuer med Martin Edman, biträdd av Jan-Olof Seveborg och P-O Norell, f d 

tjänstemän i Karlstads kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


