
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Konsekvensbedömning för 
kulturmiljövärden, vid tillbyggnader inom 
kvarteret Enigheten i Karlstad  
 
Konsekvensbedömningen är ett tillägg till den kulturmiljöutredning som gjordes av Värmlands 

Museum våren 2021. Bedömningen ska visa om de kulturhistoriska värdena, i form av de 

karaktärsdrag som anges i kulturmiljöutredningen, går förlorade vid de föreslagna ändringar som 

Sweco redovisat i en förstudie från 21.08.20. En översiktlig bedömning görs även om det som är 

värdebärande för riksintresset Karlstads stadskärna påverkas. 

 

 

Herrgårdsgatan 13 och 15 
 

 
Fotomontage från Swecos förstudie med föreslagen påbyggnad på Herrgårdsgatan. 
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• Höga materialkvaliteter i bottenvåningen, som sockelvåning klädd med skiffer, träkarmar i 

skyltfönster, kopparplåtar, natursten kring portar. 

- Sockelvåningens natursten, skiffer och träkarmar nämns i förstudien med hänvisning 

till kulturmiljöutredningen. Även om det inte tydligt redovisas så är det ingenting som 

tyder på att de skulle gå förlorade vid ändringen, då det är en påbyggnad som i sig 

inte rör sockelvåningen.  

 

• Markerat entréparti med trapphus, avslutat med en balkong på taket. 

- Förslaget förlänger det utskjutande trapphuset/burspråket uppåt så att det sträcker 

sig upp över den nya takfoten på liknande sätt som det gör idag. Räcket på toppen av 

burspråket flyttas med och återställs på den nya ovandelen. Partiet fortsätter att vara 

ett av byggnadens markerade karaktärsdrag och binder ihop den nya delen med den 

gamla. 

 

• Markerad takfot. 

- Den befintliga takfoten behålls och markerar gränsen mellan nytt och gammalt. 

 

• Originalbalkonger mot gården. 

- Likt sockelvåningens materialkvaliteter anges originalbalkongerna mot gården som en 

komponent att ta med sig. Det är dock inte säkerställt om originalbalkongerna 

behålls. 

 

• Möten med byggnaderna intill. 

- Den två våningar höga påbyggnaden går i ungefärlig linje med byggnaden intill i öster, 

samt den högre delen av hörnbyggnaden i väster. Den översta våningen är utformad 

att mer likna en takvåning i ett mörkare fasadmaterial. 

 

Sammanfattning 

Som påbyggnad på Herrgårdsgatan 13–15 tar förslaget god hänsyn till de viktigaste 

karaktärsdragen - det markerade entrépartiet och takfoten. Höjden är väl avvägd gentemot 

byggnaderna intill. Bottenvåningens materialkvaliteter och räcken på originalbalkonger bör följas 

upp för att se att de behålls. Det finns också potential att göra förbättringar på byggnaden som 

genom åren har ändrats till det sämre, vilket nämns i förstudien, som att skapa ett nättare 

entrétak och måla fasaden i en sandfärgad kulör. Bedömningen är att påbyggnaden inte medför 

en större negativ konsekvens för kulturmiljövärdena. 
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Västra Torggatan 16 
 

 
Fotomontage från Swecos förstudie med föreslagen påbyggnad på Västra Torggatan. 

 

• Tydliga linjer i fasaden. 

- Påbyggnaden får ett vilande horisontellt uttryck. Indelningen i glaset följer de 

befintliga vertikala linjerna. Bakom den glasade fasaden kan den befintliga 

byggnadens pelarsystem upprepas. Som tillbyggnad visar den tydligt att det är ett 

modernt tillskott samtidigt som den ansluter med tydliga rena linjer.  

 

• Takets utformning för stadsbild och siktlinjer, (material och form på gaveln i söder). 

- Påbyggnaden håller undan från Stora Torget för att inte ändra på den konsekventa 

taklinjen utmed hela kvarteret i söder, vilket är positivt. Mot Västra Torggatan ligger 

en ny våning i liv med befintlig byggnad medan den övre våningen dras in något. 

Ovanpå de två våningarna finns ett stort fläktrum som upplevs som en tredje våning. 

Här planeras även en takterrass. Det är fortfarande oklart hur det översta på 

byggnaden kommer te sig i stadsbilden, till exempel från Tingvallagatan på andra 

sidan torget. Om byggnaden höjer sig över befintliga byggnader och blir en synlig del 

av stadsbilden så är gestaltningen viktig.  

  

• Mörka, exklusiva, material. 

- Tillbyggnaden utformas i ett mörkt plåtliknande material, oklart exakt vilket, samt en 

stor glasad yta som ger ett elegant uttryck. Tydliga skarvar i fasadmaterialet bör 

undvikas för att inte skapa oönskade linjer. 

 

Sammanfattning 

Som påbyggnad på det s.k. Folksamhuset mot Västra Torggatan tar förslaget, på sitt eget sätt, bra 

hänsyn till de tydliga linjerna i den befintliga fasaden. Påbyggnaden gestaltas i ett mörkt material 

med en stor glasad yta. Bedömningen är att förslaget tar god hänsyn till den befintliga 

byggnadens karaktärsdrag.  
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Dock saknas en mer utförlig illustration av hur den översta delen av påbyggnaden kommer se ut i 

ett större perspektiv, i stadsrummet. Flera viktiga siktlinjer saknas, till exempel vore flera platser 

utmed Tingvallagatan och torgets östra kortsida (vintertid) önskvärda. Även om byggnaden skulle 

vara väl synlig kan den bli ett positivt tillskott i stadsbilden, så länge gestaltningen är av god 

kvalitet, varför det är viktigt att gestaltningen av den översta delen med fläktrummet redovisas 

mer detaljerat. 

 

 

Innergården 
• Höjd på gårdsbyggnader på grund av långa siktlinjer intill torget. 

- Byggnaderna verkar inte bli synliga från gaturummen. 

 

 

Riksintresset Karlstads stadskärna 
• Visar stadskvarter och stadsplanemönster från tiden före samt efter den sista och största 

stadsbranden 1865. Rutnätsstad med breda gator och stort torg. 
- Bedöms inte påverkas då kvarterets form eller gator inte påverkas. 

 

• Flera byggnader med stort arkitektur- och kulturhistoriskt egenvärde. 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. 
- Bedöms inte påverkas då ändringen inte görs på eller intill någon av 

institutionsbyggnaderna eller träbyggnaderna på Älvgatan.  
 

 

Slutsats 
De båda påbyggnaderna tar god hänsyn till befintliga byggnaders karaktärsdrag och bedömningen 

är att det inte medför några stora konsekvenser för kulturmiljövärdena. Det som behöver följas 

upp är gestaltningen av den översta delen av påbyggnaden på Västra Torggatan, för att den ska bli 

en positiv del av stadsbilden intill Stora Torget.  


