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Kulturhistorisk konsekvensbedömning 
för riksintresset Karlstads stadskärna 
vid ändringar av fastighet Enigheten 14 
 
 
Bakgrund 
Berglöf Invest AB önskar utveckla sin fastighet Enigheten 14 i centrala Karlstad 
och en detaljplan håller på att tas fram för fastigheten. Förslaget som ligger 
framme i januari 2023 är en påbyggnad på Västra Torggatan 18 och en helt ny 
byggnad på Herrgårdsgatan 17. Följande konsekvensbedömning ska visa om de 
kulturhistoriska värden som konstituerar riksintresset ”Karlstads innerstad” 
påverkas av dessa ändringar. I planprocessen har även en kulturmiljöutredning 
gjorts av de kulturhistoriska värdena på platsen.  
 
Riksintresset Karlstads stadskärna  
Delar av Karlstads stadskärna är skyddat som riksintresse (K21). Riksintressen 
regleras i 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Ett riksintresse ska skyddas mot 
åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra 
möjligheterna att nyttja intresset. I Länsstyrelsen i Värmlands 
riksintressebeskrivning står följande om riksintresset Karlstads stadskärna: 
 
Urvalsmotivet till att Karlstads stadskärna är skyddat är: 

Vetenskapligt/pedagogiskt. Stadskvarter och stadsplanemönster 
representerande Karlstads bebyggelsehistoriska utveckling från tiden före 
och omedelbart efter den senaste och största stadsbranden 1865. 

 
Motivering:  

Residens- och stiftsstad som speglar stadsbyggandet kring 1800-talets mitt. 
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Beskrivningen av riksintresset lyder: 
Bebyggelsen vid Älvgatan bildar en sällsynt, välbevarad helhet och utgör 
det enda kvarvarande sammanhängande stadspartiet från tiden före den 
största stadsbranden i Karlstad 1865. Byggnaderna är alla tidstrogna 
exponenter för den äldre svenska trästadens påkostade panelhus. Efter 
stadsbranden 1865 uppfördes vid Stora Torget och dess närhet en grupp 
institutionsbyggnader för att tjäna rättsliga, administrativa och 
representativa ändamål. Här byggdes inom perioden 1866-1871 rådhus, 
residens, läroverk, stadshotell och frimurarloge till samma kategori räknas 
även domkyrkan samt Gymnasium Adolpho-Fredericianum, båda från 
1700-talets förra hälft. Till området hör också miljön vid Frödingparken 
med före detta lasarett och fängelse, Sandgrundsudden med museipark, 
Karlstads teater med angränsande stenstadsbebyggelse och så vidare. 
Stadsplanen utgjorde stadens återuppbyggnadsplan efter 1865 års brand. 

 
Det kulturhistoriska värdet beskrivs som: 

Riksintresset belyser stadskvarter och stadsplanemönster från tiden före 
och efter den sista och största stadsbranden 1865. Inom området finns flera 
byggnader med stort arkitektur- och kulturhistoriskt egenvärde. 

 
Uttryck för riksintresset:  

Rutnätsstad med breda gator och stort torg präglad av den sista stora 
stadsplaneregleringen i 1600-talets stadsbyggnadstradition. 
Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som hör samman med 
funktionen av förvaltningsstad runt de centrala stadsrummen och 
Klarälvens västra gren. Trästadsbebyggelse utmed Älvgatan som överlevde 
branden 1865. 

 
Avsikter och åtgärder  

Förändringar av befintlig bebyggelse och andra anläggningar av betydelse 
för områdets samlade miljökaraktär prövas restriktivt. Rivningar av 
enstaka byggnader tillåts inte. 

 
Det kulturhistoriska värdet  
Utifrån beskrivningen av riksintresset kan slutsatsen dras att det 
kulturhistoriska värdet rent fysiskt ligger i: 
 

• Stadskvarter och stadsplanemönster från tiden före och omedelbart efter 
1865. Rutnätsstad med breda gator och stort torg.  
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• Inom området finns flera byggnader med stort arkitektur- och 
kulturhistoriskt egenvärde. De som nämns är: 
1. Bebyggelsen vid Älvgatan som är det enda kvarvarande stadspartiet 

före den stora stadsbranden 1865.  
2. Institutionsbyggnader kring Stora Torget samt dess närhet, för 

rättsliga, administrativa och representativa ändamål som rådhus, 
residens, läroverk, stadshotell och frimurarloge.  

3. Domkyrkan och gymnasiet från 1700-talets förra hälft. 
4. Miljön vid Frödingparken med före detta lasarett och fängelse. 
5. Sandgrundsudden med museipark och Karlstads teater med 

angränsande stenstadsbebyggelse. 
 
 

 
Det rödmarkerade området visar gränsen för riksintresset Karlstads stadskärna. Den 
svarta ringen visar platsen för Enigheten 14, som ligger strax utanför gränsen. Kartan 
kommer från Länsstyrelsernas karta ”Sveriges länskarta”.  
 
Planerade ändringar 
Konsekvensanalysen är utförd på Archus utkast för gestaltningsprinciper för 
Enigheten 14, daterat 2022-12-22. Kvarteret och byggnadernas historia och 
nuvarande gestaltning finns beskriven i kulturmiljöutredningen och får gärna 
läsas som komplement till denna konsekvensbedömning.  
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Västra Torggatan 18 
Byggnaden på Västra Torggatan 18 är byggd 1964 i fyra våningar och en 
vindsvåning. Den planeras att byggas på genom att dagens vindsvåning ersätts 
av plan 5 som ligger i samma liv som fasaden nedanför och tar upp dess rytm 
och till viss del färgsättning. Takfoten på den befintliga byggnaden behålls under 
denna våning. Plan 6 har formen av en vindsvåning med brant lutande tak likt 
den befintliga byggnaden, som också kan ses återkomma i det andra hörnet av 
kvarteret mot Herrgårdsgatan. Plan 7 är indraget och har en enklare glasad 
karaktär. Här läggs också en takterrass. Taket på översta våningen har låg 
lutning.  
 
Den stora skillnaden mot idag kommer att vara höjden/volymen på byggnaden 
där det från gatan kommer upplevas som att en hel våning byggts till. 
Arkitektens ursprungliga gestaltningsidé påverkas också.  
 

 
Fotomontage från Archus gestaltningsprinciper för Enigheten 14 daterad 2023-01-11 där 
man ser den föreslagna påbyggnaden på hörnbyggnaden på Västra Torggatan 18 samt en 
ny byggnad intill på Herrgårdsgatan 17 (byggnaden näst längst ut till vänster i bild). 
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Herrgårdsgatan 17 
Den ursprungliga byggnaden från 1947 rivs och ersätts med en ny byggnad i fyra 
hela våningar, en något indragen takvåning samt takfönster i två våningar på det 
sluttande sadeltaket. Den nya byggnaden förhåller sig till bebyggelsemönstret i 
kvarteret i fönstersättning, färgsättning och fasadmaterialet tegel. I 
bottenvåningen finns entrépartier, skyltfönster till lokaler samt garageentré.  
 
Den största skillnaden mot idag blir att byggnaden från 1947 rivs. Byggnaden har 
varken i kommunens kulturmiljöprogram eller i kulturmiljöutredningen bedömts 
vara särskilt värdefull (PBL 8:13). Den bedöms dock vara tidstypisk i sin 
modernistiska arkitektur samt ha ett visst samhällshistoriskt värde i ett större 
perspektiv tillsammans med andra byggnader i kvarteret och innerstaden, då 
den visar på den modernistiska stadsomvandlingen i mitten av 1900-talet, men 
den är inte unik i detta hänseende. Volymen påverkas också då den nya 
byggnaden blir fem våningar i stället för tre.  
 
 

 
Modellbild från Archus gestaltningsprinciper för Enigheten 14 daterad 2023-01-11 där man 
ser den föreslagna påbyggnaden på hörnbyggnaden på Västra Torggatan 18 samt en ny 
byggnad intill på Herrgårdsgatan 17. 
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Påverkan på riksintressets kulturhistoriska värden 
Kvarteret Enigheten 14 ligger utanför gränsdragningen för riksintresset 
Karlstads stadskärna. Vid bedömning av om riksintresset påverkas ska dock inte 
gränsen ses som skarp utan även ändringar utanför gränsdragningen kan 
påverka riksintressets kulturhistoriska värde. Frågan i den här 
konsekvensbedömningen är om ändringarna på Enigheten 14 påverkar 
riksintresset så att det innebär en påtaglig skada eller avsevärt försvårar 
möjligheterna att nyttja riksintresset så som det anges i miljöbalken inte får ske. 
 
De kulturhistoriska värden som nämns i riksintressebeskrivningen är 
stadskvarter och stadsplanemönster, en rutnätsstad med breda gator och stort 
torg. Detta påverkas inte av den förslagna ändringen. Byggnadens fotavtryck på 
marken är det samma som innan, gata och kvartersform oförändrad. Ingen av de 
särskilda byggnader som nämns i riksintressebeskrivningen påverkas heller, som 
byggnaderna vid Älvgatan eller institutionsbyggnader kring torget. Bedömningen 
är att de planerade ändringarna av fastigheten Enigheten 14 inte innebär en 
påtaglig skada för riksintresset Karlstads stadskärna.  
 
I riksintressebeskrivningen finns även en rubrik som heter ”Avsikter och 
åtgärder” där det anges att ”Rivningar av enstaka byggnader tillåts inte”. Det 
anges inte ifall detta gäller för de särskilda byggnader som anges i beskrivningen 
eller om det gäller för alla byggnader inom riksintresset. Oavsett så ligger 
Enigheten 14 utanför riksintresset och rivningen av byggnaden på 
Herrgårdsgatan 17 bedöms inte heller påverka riksintressets värde då 
motiveringen till riksintresset ligger i att det är en residens- och stiftstad som 
speglar stadsbyggandet kring 1800-talets mitt och framför allt berättar om tiden 
före och efter den stora stadsbranden 1865. Den modernistiska 1940-
talsbyggnaden på Herrgårdsgatan 17 bedöms inte vara en del av detta 
kulturhistoriska värde. 
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Sammanfattning  
Bedömningen är att de föreslagna ändringarna enligt redovisat 
gestaltningsförslag inte innebär en påtaglig skada på riksintresset Karlstads 
stadskärna.  
 
Värden angivna i riksintressebeskrivningen Bedömning av påverkan 
Stadskvarter och stadsplanemönster från tiden 
före och omedelbart efter 1865. Rutnätsstad 
med breda gator och stort torg. 

Påverkas ej 

Byggnader med stort arkitektur- och 
kulturhistoriskt egenvärde 

Påverkas ej 

 
Förklaring av gradering: Nivå av påverkan. 
Påverkas ej 
Påverkas eventuellt eller delvis 
Påverkas negativt 

 
 
 
 
Konsekvensbedömningen är utförd av  
 
 
 
Terese Myrin 
Bebyggelseantikvarie och certifierad sakkunnig i kulturvärden (K) 


