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Patrik Söderman, stadsbyggnadsantikvarie 

Karlstad 2017-10-16 

 

Bakgrund 

Detaljplanearbete inom fastigheten Almen 21 pågår. Ett kulturmiljöunderlag 

som sammanställer kulturhistoriska värden och aktuella skydd inom och i 

direkt anslutning till planområdet, samt antikvariska rekommendationer, 

sammanställdes av stadsbyggnadsantikvarie Terese Myrin 2016-06-15. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2017-05-10 påpekat att 

kulturmiljöunderlaget saknar en antikvarisk konsekvensanalys av 

planförslaget och dess påverkan på områdets kulturhistoriska värden. Vid 

möte mellan kommunen och länsstyrelsen 2017-06-27 överenskoms att 

kommunen ska ta fram en antikvarisk konsekvensbedömning. 

Antikvarisk konsekvensbedömning 

Konsekvenserna för de kulturhistoriska värden och skyddsobjekt som 

redovisats i tidigare upprättat kulturmiljöunderlag bedöms nedan: 

 

Fornlämningar 

Hela planområdet ligger inom fornlämningsområde (Karlstad 30:1, 

stadslager i Tingvallastaden) som skyddas enligt kulturmiljölagens 2 kap.  

 Inför grundläggning av nya byggnader och andra markingrepp 

krävs förhandsbesked från länsstyrelsen som klargör vilka 

eventuella arkeologiska undersökningar som är nödvändiga.   

 

Byggnadsminnen 

Samtliga byggnader inom kvarteret Almen, utom f.d. stadshuset, är skyddade 

som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagens 3 kap. Även innergårdar och 

tomtmark i anslutning till byggnaderna ingår i skyddet. Detaljplaneområdet 

gränsar i norr direkt mot byggnadsminnenas skyddsområden. 

 Inför de byggnadsarbeten som planen föranleder måste det 

säkerställas att inga byggnadsminnen kommer till skada, t.ex. 

genom vibrationer under byggtiden. Att skyddsföreskrifter för 

byggnadsminnen följs bevakas vidare av länsstyrelsen.    
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Riksintresse för kulturmiljövården samt i kommunens kulturmiljöprogram 

utpekad kulturhistoriskt värdefull miljö (Det gamla Karlstad) 

Enligt kulturmiljöunderlaget finns det fyra olika teman representerade inom 

riksintresset; residensstaden, stiftsstaden, byggnader innan branden 1865 

samt stadsplanen och dess viktiga byggnader strax efter branden. Såsom 

också påpekas i underlaget är det främst det första temat som är aktuellt i 

förhållande till den aktuella detaljplanen. 

En revidering av riksintressets avgränsning och beskrivning har tagits fram i 

samarbete mellan länsstyrelsen och kommunen men har ännu inte trätt i 

kraft. Enligt gällande avgränsning ligger planområdet i sin helhet utanför 

riksintresseområdet, men gränsar direkt mot den del av området där stadens 

enda kvarvarande sammanhängande bebyggelse från tiden före stadsbranden 

är belägen. 

Planområdet är i sin helhet beläget inom en i kommunens 

kulturmiljöprogram utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö, 

benämnd Det gamla Karlstad. Det kulturhistoriska värdet bärs 

huvudsakligen upp av bevarade byggnader och kvartersstruktur från tiden 

före stadsbranden 1856 och sammanfaller tematiskt med denna aspekt av 

riksintresset.    

Viktiga aspekter att förhålla sig till i fråga om riksintresset och utpekad 

värdefull miljö är byggnadshöjder och stadsbilden mot Älvgatans 

sammanhållna bebyggelsemiljö samt den äldre kvartersstrukturens öppenhet.  

 Påbyggnaden på stadshuset kommer att kraftigt dominera över den 

gamla trähusbebyggelsen. Den visuella barriär mellan Drottninggatan 

och de gamla kvarteren som det befintliga stadshuset i viss mån 

redan utgör, förstärks genom förhöjningen av stadshuset. Detta blir 

särskilt tydligt sett från Älvgatan respektive älvens norra strand. 

Planförslaget bedöms ur denna aspekt medföra en negativ visuell 

påverkan i kulturmiljön. 

 Planförslagets utformningsbestämmelser (f) för stadshusets 

påbyggnad och tillkommande byggnad bedöms vara formulerade så 

att dessa tillåts utgöra nutida tillskott i den äldre miljön, som ifråga 

om utformning och materialval delvis knyter an till stadshuset och 

den äldre bebyggelsen. Planförslaget bedöms ur denna aspekt inte 

ha någon betydande påverkan i kulturmiljön.  

 Föreslagen nybyggnad i planområdets nordvästra hörn regleras i 

planförslaget så att den i höjd, skala och placering på tomten 

anpassas till den omkringliggande äldre, öppna kvartersstrukturen 

samt den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen längsmed 

Pihlgrensgan. Planförslaget bedöms ur denna aspekt inte ha någon 

betydande påverkan i kulturmiljön.  

 Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att 

planförslagets konsekvenser är förenliga med riksintresset. 

Huruvida planförslaget riskerar medföra påtaglig skada på 

riksintresset avgörs vidare av länsstyrelsen. 
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I kommunens kulturmiljöprogram utpekad kulturhistoriskt värdefull byggnad 

(f.d. Stadshuset) 

Stadshuset har genom sin tidigare funktion ett högt samhällshistoriskt värde 

och genom sitt utförande arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. 

 Ett av de karaktärsdrag som pekas ut i kulturmiljöunderlaget är 

vindsvåningarnas fönster som följer det befintliga takets lutning. 

Bevarande av dessa fönsterpartier regleras inte i planförslaget och för 

att möjliggöra föreslagen påbyggnad av stadshuset medges rivning av 

befintlig vind och takkonstruktion. Planförslaget riskerar att få till 

följd att detta karaktärsdrag går förlorat, vilket utgör en negativ 

konsekvens för byggnadens karaktär och avläsbarhet.  

 I planförslaget har rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelser 

(k) för den ursprungliga byggnaden samt utformningsbestämmelser 

(f) för påbyggnaden formulerats i syfte att bevara byggnaden och 

minska risken för negativa konsekvenser. Rivningsförbud 

tillsammans med varsamhetsbestämmelser medför positiva 

konsekvenser ifråga om att det säkerställs att byggnaden bevaras 

och skyddas mot förvanskning i förhållande till merparten av dess 

utpekade karaktärsdrag. Utformningsbestämmelserna bedöms 

minimera påbyggnadens eventuella negativa påverkan på befintlig 

byggnad.  

 

 

 


