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Inledning   
 
Värmlands Regemente marscherade in till det då nyuppförda regementet 1913 och 
verkade här fram till 1994. Idag är I2, liksom i stort sett alla landets stora 
kasernetablissemang, avvecklat. Utmaningen är nu att ge anläggningarna nytt liv utan att 
de kulturhistoriska värdena går förlorade. Från att ha varit ett otillgängligt, slutet samhälle 
finns nu en önskan om att öppna upp och göra Kasernhöjden till en del av Karlstad. Sedan 
2001 finns en detaljplan för området som syftar till att möjliggöra en ny civil stadsdel, men 
också att bevara karaktären av området samt skydda de kulturhistoriskt intressanta 
byggnaderna.  
 
Inför en ändring av detaljplanen har Värmlands Museum fått i uppdrag av Karlstads 
kommun att göra en mindre kulturmiljöutredning av Kasernhöjden.  Kommunen önskar en 
kulturmiljöutredning som förutsättningslöst beskriver områdets kulturhistoriska värden 
utifrån dagens situation. Länsmuseets bedömning är grundad på arkiv- och 
litteraturgenomgångar, platsbesök samt diskussioner mellan antikvarierna på museet. 
Arbetet har utförts under drygt en veckas tid under februari-mars 2011. 
 
 

Sammanfattning 
 
Från att ha varit uppfört som ett monumentalt och i princip ointagligt ”fort”, ska området 
nu fungera som en integrerad del av staden. Utredningen som nu är gjord beskriver och 
sätter in Kasernhöjden i ett historiskt sammanhang, anger vad som är karakteristiskt och 
redogör för de kulturhistoriska värden som finns i området.   
 
Karakteristiskt för Kasernhöjden är: 
- kasernernas monumentalitet och områdets borgliknande karaktär 
- byggnadernas placering och stramhet 
- byggnadsmaterialen som är få och traditionella   
- att byggnadernas tidigare funktion och status är avläsbar i arkitekturen 
- området har en framsida, en baksida och en mittpunkt 
 
Miljön och byggnaderna har kulturhistoriska värden som bör beaktas vid kommande 
ändringar av detaljplanen. Värderingen är grundad på de fysiska spåren och hur dessa kan 
tolkas och upplevas. Här finns såväl dokumentvärden som och upplevelsevärden. 
 
Till dokumentvärdena hör den ursprungliga strukturen och planeringen av området. 
Mellan åren 1902-1924 uppfördes drygt fyrtio kasernområden efter typritningar, allt under 
ledning av Kasernbyggnadskommittén. Kasernhöjden som var inflyttningsklart 1913 är 
representativt för denna utbyggnadsperiod, men likt andra miljöer och byggnader är det 
också en unik företeelse i ett lokalt perspektiv. Byggnaderna visar också prov på 
arkitekturhistoriska och byggnadsteknikhistoriska värden. 
 
Till de subjektiva upplevelsevärdena hör byggnadernas stora miljöskapande värde. Här 
finns också kontinuitetsvärde, liksom symbol- och traditionsvärden.  
 
Sårbarheten i området ligger i en förvanskning av befintliga byggnader vad gäller material 
och kulörer, proportion och volymer, samt av konkurrerande byggnadsvolymer, och en 
förtätning som rubbar rummen mellan husen.   
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Beskrivning av områdets karaktär     
 
Utgångspunkten i beskrivningen är nutid, men med en tillbakablick. Hur har området 
formats och hur ser den historiska läsbarheten ut? Vilka historiska spår har utvecklingen 
lämnat i dagens miljö?    
 

Miljön och byggnaderna   
Kasernhöjden ligger på en naturlig höjd i landskapet och de topografiska 
förutsättningarna ger ett relativt väl avgränsat område med branta sluttningar i öster och 
väster. Marken i norr och söder är lite mer sluttande och det är här som tillfartsvägarna till 
området finns; en från norr och en från söder. Höjden blir som ett landmärke, väl synligt 
från alla håll. Fram till 1908 utgjordes området av naturområde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofoto från Karlstads kommun. 
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Norr om Kasernhöjden ligger Norra 
exercisfältet som till stor del 
fortfarande är en öppen yta. Norr 
om Norra Fältet ligger Södra Råtorp 
som fram till för knappa 10 år sedan 
utgjordes av ett inhägnat 
militärområde med en rad 
mobiliseringsförråd. Förråden är nu 
borta och ersatta av det ny-
producerade bostadsområdet 
Södra Råtorp. Härifrån upplevs 
höjden som något av en ”baksida”, 
med en blandning av huskroppar av 
olika material, storlek och placeringar.  
Här finns en av två tillfartsvägar till  
området.  
 
Öster om Kasernhöjden ligger Östra 
fältet som sedan 1967 genomskärs 
av E18 i nord-sydlig riktning. I 
slänten mellan Kasernhöjden och 
E18 finns storvuxna tallar och på 
kanten, närmast de stora 
kasernerna, ligger en rad 
nyuppförda garagelängor i 
mörkgrått. I övningsfältets östra 
del ligger Sandbäckens herrgård 
(fd översteboställe), Sandbäcks-
udden (fd officers bostäder) och 
två militärförråd som är hitflyttade 
från Trossnäs på 1910-talet. Rester 
av en allé mellan Sandbäcken och 
regementet finns kvar i form av 
äldre björkar längs gatan mellan  
herrgården och Tingvalla idrottsplats.  
 
Kasernhöjden utgör härifrån ett 
riktmärke. Härifrån upplevs de tre 
kasernerna som en monumental, 
om än ointaglig, framsida. 
Byggnaderna ger också en 
horisontell känsla.   
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Södra delen av Kasernhöjden 
domineras av Kanslibyggnaden som 
vänder en tydlig framsida mot söder. 
Här finns en torgbildning med en 
minnessten över regementet samt 
en gång- och cykelväg.  Huvudentrén 
till området fanns här tidigare, men 
nu leds biltrafiken förbi via en 
uppbyggd överfart över E18 och en 
cirkulationsplats. Den södra sidan 
signalerar monumentalitet och 
stabilitet men upplevs också slutet 
och otillgängligt eftersom man inte 
når området från detta håll. 
  
 

 
 

Från cirkulationsplatsen går 
Infanterivägen, vilken omsluter 
området mot väster och norr.  
I väster låg tidigare Västra 
Exercisfältet. Idag är ytan bebyggd 
med Tingvalla isstadion och flera 
idrottshallar för bland annat 
racketsporter, curling och innebandy. 
Järnvägen och Våxnäs 
Industriområde tar sedan vid 
ytterligare västerut. I den södra 
änden på denna sida finns en av två 
infarter för biltrafik till området. I  

                                                                                                     mitten av denna västra sida finns ett 
brant stup från höjden ner till en grusad plan. I den norra delen är marken mer släntad och 
delvis trädbeväxt. I detta område låg tidigare bland annat olika typer av 
förrådsbyggnader. 

 
Från Våxnäs 
industriområde 
upplevs 
Kasernhöjdens 
västra del som en 
homogen massa 
med viss 
höjdverkan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



9 

 

Mitt på Kasernhöjden ligger den 
gamla regementsplanen som är 
drygt 250 meter lång. Den är 
uppdelad på längden i två olika 
nivåer med den västra delen några 
meter högre. Planen omgärdas av 
byggnader som ligger med 
långsidorna mot planen med de tre 
stora kasernbyggnaderna på den 
östra sidan. På regementsplanen 
finns två nyplanterade trädrader, 
liksom nyanlagda gräsmattor och 
tre rumsbilningar framför respektive 
kasern. De är möblerade med 
häckar, stenar och bänkar. Det finns 
ingen genomfart för biltrafik i 
området, däremot kan man passera  
till fots eller på cykel.  
 
 
Byggnaderna på Kasernhöjden, som 
till övervägande del är uppförda 
under 1900-talets första kvartal, 
domineras av de tre stora 
kasernerna. De är uppförda i fyra 
våningar på naturstenssocklar. 
Byggnadskropparna är rektangulära 
med utskjutande hörnpartier och 
fasaderna är utförda av rött 
mönstermurat tegel med gula 
slätputsade dekorativa partier som 
horisontella våningsavskiljande 
band och som markeringar över 
vissa fönster. Även den profilerade 
takfoten är slätputsad. Taken är 
valmade och lagda med falsad svart 
plåt. På taken finns tornliknande avslut och senare tillkomna takfönster. Svarta balkonger 
har också tillkommit i samband med ombyggnation till bostäder. Fönstren är vitmålade 
och småspröjsade. Mittbyggnaden har ett accentuerat mittparti på långsidan som vetter 
mot staden. De tre kasernbyggnaderna ligger med lite distans från varandra och mellan 
två av dem låg tidigare en ingång från staden till regementsplanen. Idag utgör sidorna 
mot regementsplanen byggnadskomplexets framsida, medan sidan mot staden utgör en 

svårtillgänglig baksida med garagelängor. 
Ursprungstanken måste varit tvärt om- att sidan mot 
staden var den tänkta framsidan, medan gårdssidan var 
baksida.  
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Till kategorin av ursprungliga 
byggnader hör också Kanslihuset i 
områdets södra ände. Byggnaden 
har samma formspråk som 
kasernerna, är uppförd i fyra 
våningar av rött tegel och har 
dekorativa putsade detaljer. Det 
plåtklädda svarta taket är valmat, 
något resligare än kasernernas tak 
men saknar dessas torn och senare 
tillkomna takkupor.  Framsidan bryts 
upp av en frontespis försedd med 
riksvapnet.    
 
 
 

 
Strax nordväst om kanslibyggnaden, 
lite ”nedanför kanten” ligger två 
byggnader vilka uppfördes som 
bostäder till underofficerare och 
deras familjer. Byggnaderna ligger 
nedanför varandra i slänten mot 
väster och är uppförda av rött tegel i 
tre våningar. Husen har samma 
grundkaraktär av tunga 
tegelbyggnader som kasernerna 
och kanslihuset, men med ett 
enklare, renare uttryck. De är 
sammanbundna med en glasad 
förbindelsegång från tidigt 2000-tal.  
 
 
 

På kaserngårdens västra sida ligger tre byggnader vars skala är betydligt mindre än 
kasernbyggnadernas. Två är uppförda av rött tegel och har samma typ av putsdekor som 
kasernerna och kanslibyggnaden. Den tredje byggnaden är av trä och hitflyttad från 
Trossnäs.  
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Byggnaden längst i söder är den 
gamla gymnastiksalen. Den saknar 
fönster i marknivå men under 
takfoten finns stora rektangulära 
småspröjsade och vitmålade 
fönster. Mellan varje fönster finns 
lisener av tegel. På sadeltaket ligger 
svartmålad pannplåt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnaden mitt i raden är den 
gamla matsalen uppförd i en våning 
av rött tegel. Den är försedd med 
putsdekorationer i takfot, 
gavelspetsar och ovan fönstren. 
Taket täcks av ett plåtklätt, 
svartmålat säteritak. Mot öster finns 
tre ingångar med 
portalomfattningar försedda med 
putsornamentik. Ovanför mittporten 
finns ett klocktorn med urtavlor.  
 
 
 
 
 
 
 
Den nordligaste av byggnaderna 
längs kaserngårdens västa sida är 
klädd med rödmålad träpanel och 
vita snickerier. Byggnaden stod till 
en början på Trossnäs där den 
fungerade som officerspaviljong. Då 
den sedan det flyttades till Karlstad 
användes den som marketenteri 
(matsal).  Byggnaden har under 
årens lopp genomgått en del 
exteriöra förändringar, främst i 
mittpartiet.   
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Längs Kasernhöjdens västra kant, 
bakom de tre byggnaderna utmed 
regementsplanen ligger några 
byggnader av varierande åldrar. Ett 
av de ursprungliga är sjukhuset, 
uppfört av rött tegel med 
putsdetaljer. Sjukhuset är tillbyggt 
med en putsad del, troligen 
tillkommen på 1900-talets mitt. De 
senaste tillskotten bland 
byggnaderna är från 1900-talets 
andra hälft, utförda av rött tegel och 
försedda med platta tak.  
 
 
 

 
I  Kaserngårdens norra ände ligger 
matsalen från 1968. Den är uppförd i 
souterräng, ha platt tak och är klädd 
med rödmålad träpanel och vitt 
mexitegel. Fönstren utgörs av långa 
fönsterband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intill den fd matsalen ligger den fd 
officersmatsalen i rött tegel.  Det är 
en kubisk byggnad med platt tak 
med kraftigt utskjutande takfot. De 
två våningarna markeras med två 
fönsterband. Dessa båda 
sistnämnda byggnaderna är 
förbundna med varandra genom en 
glasad gång som går över vägen upp 
till regementsplanen. De båda 
byggnaderna har en uttalad 
horisontell verkan.  
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På Kasernhöjdens norra slutting 
ligger ekonomi- och 
förrådsbyggnader av olika slag och 
utförande. De flesta är murade av 
rött tegel, men det förekommer 
också träbyggnader målade med 
röd slamfärg. De flesta taken är 
sadeltak, varav ett är brutet. 
Samtliga byggnader här 
kännetecknas av att de har ett 
betydligt enklare uttryck än 
kasernerna. De ligger också närmare 
varandra och har till synes fått en 
mer slumpartad placering i 
förhållande till varandra.  
 
 
I det här området ligger också den 
före detta musikpaviljongen som är 
hitflyttad från Trossnäs. Byggnaden 
är klädd med liggande rödmålad 
panel, försedd med vita snickerier 
och har ett brutet, valmat och 
utsvängt plåttak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Längs med E18 ligger tre 
förrådsbyggnader som tidigare 
hade faluröd träpanel dag är klädda 
med en gråmålad träpanel och 
försedda med nya fönster och 
portar. Även takbeläggningen av 
svart plåt är ny.  
 
I närheten av dessa 
förrådsbyggnader finns en liten 
stenvalvsbro med ett spann. Bron 
markerar en av de gamla vägarna in 
till området.  
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Kortfattad historik 
Närke-Värmlands regemente bildades 1626 med sju kompanier i Värmland och tre i Närke. 
År 1812 delades regementet upp i Närkes regemente (I 21) och Värmlands regemente (I 
22).  De militära övningarna för Värmlands regemente skedde först i Kristinehamn och 
Sunne, och från 1817 på Varpnäs mo. Till Trossnäs flyttade verksamheten 1834.  
 
 

Karta över Kasernhöjden 2011, Karta från Karlstads kommun. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rke-V%C3%A4rmlands_regemente
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4rkes_regemente
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunne
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Nästan hela Karlstad ödelades i en förödande brand 1865. Årtiondena därefter fylldes av 
ett omfattande uppbyggnadsarbete av det område som idag i stort motsvaras av 
Tingvallastaden. Sandbäckshöjden, nuvarande Kasernhöjden, låg långt utanför detta 
område och utgjordes av ren naturmark. Inför flytten av Värmlands Regemente, började 
höjden att bebyggas 1908. Ritningar till kasernbyggnaderna togs fram av 
Kasernbyggnadsnämndens ritbyrå. Arkitekterna där varierade, men troligen är det främst 
arkitekten Victor Bodin (1860-1937) som står bakom ritningarna. En rad omständigheter 
gjorde att byggnationerna fördröjdes. Flytten från Trossnäs till det nyuppförda 
regementet till Karlstad skedde den 11 januari 1913. All byggverksamhet var då ännu inte 
helt färdigställd. Överste Uggla flyttade in i Sandbäckens herrgård i oktober 1914 och ett 
par av förrådsbyggnaderna vid Östra fältet flyttades inte hit förrän 1916 respektive 1918. 

 

 

 

 

 

Skiss över kasern och närliggande 
övningsfält omkring 1915, ur boken 
Värmlands Regemente och dess 
underofficerare, 1812-1972. 
 
 
Äldre vykort med vy över Klara och 

kasernbyggnaderna.  
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De försvarsbeslut som sedan följt har på olika sätt påverkat inriktningen på verksamheten 
vid Värmlands regemente. Detta har inneburit att byggnader både tillkommit och rivits. 
För Kasernhöjdens del är dock försvarsbeslutet 1992 det mest betydelsefulla. Det var då 
beslut fattades om att regementet tillsammans med Värmlandsbrigaden (IB 2) skulle 
omlokaliseras till Kristinehamns garnison och samlokaliseras med Bergslagens 
artilleriregemente (A 9) och Artilleriets stridsskola (ArtSS). Hela flytten var genomförd 
1994.  I samband med försvarsbeslut 2000 avvecklades I2i Kristinehamn, och dess 
verksamhet lades ner den 30 juni 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns många människor som själva, eller genom sina fäder, bröder eller äkta hälfter, 
delat och hört historier om tiden på I2. Några värnpliktiga stannade några månader, andra 
blev kvar hela sina yrkesverksamma liv. Livet innanför grindarna på I2, eller på något av de 
andra stora kasernetablissemangen i landet, har gett många berättelser. De materiella 
lämningarna i form av byggnader och planer kan ge oss en viss förståelse för hur 
verksamheten och livet tedde sig här. Men bilden bör kompletteras med immateriella 
lämningar i form av människors minnen och berättelser.  

Vykort över regementet. Bilden tagen mot nord väst med soldathemmet och förrådsbyggnader på Östra fältet 
vilka numer är rivna.  

Kaserngården. Bilden är tagen av fotograf Karl Nyström i samband med en kompanistafett 
1939.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlandsbrigaden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamns_garnison
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artilleriets_stridsskola
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Slutledning 
En av de mest avgörande ingredienserna för Kasernområdet är monumentaliteten och 
den borgliknanden karaktären hos de stora tegelbyggnaderna. Monumentaliteten 
förstärks av att kasernerna är de högsta byggnaderna och att bebyggelsen kring höjden 
inte når upp till ”kanten” av höjden. Dessutom upplevs Kasernhöjden verkligen som en 
höjd i landskapet eftersom det från flera håll inte finns någon angränsande bebyggelse 
som ”stör” upplevelsen av höjden. Byggnadsmaterialen domineras av traditionella material 
som natursten, tegel, svartmålad plåt och faluröd träpanel. Byggnadernas placering och 
utformning speglar dess ursprungliga funktion och status.  Behandlingen av rummen 
mellan husen och är viktig för upplevelsen av gestaltningen men säger också något om 
byggnadernas ursprungliga status.  
 
Karakteristiskt för Kasernhöjdens byggnader är: 
- kasernernas monumentalitet och den borgliknande karaktären  
- byggnadernas placering i förhållande till varandra  
- byggnadernas tidigare status är avläsbar i arkitekturen 
- byggnadsmaterialen är få och traditionella   
- området har en framsida, en baksida och en mittpunkt 
 
 
Mellanrummen mellan byggnaderna påverkar upplevelsen av gestaltningen. Mycket rymd 
mellan byggnaderna, som kring kasernerna, ger högre status än de tätt placerade 
förråden. Miljöerna kring Kasernhöjden har olika karaktär och höjden upplevs olika 
beroende på varifrån den betraktas.   
 
Norra Fältet är det område kring Kasernhöjden som är minst påverkat av senare tiders 
omdaningar. Här finns det ännu öppna övningsfältet, något som är viktigt för upplevelsen 
av Kasernhöjden då man närmar sig den från norr, t ex från E18. Från detta håll uppvisar 
Kasernhöjden en blandad, nästan gyttrig del.  Från att tidigare varit en av bakväg in till 
regementet är detta idag en av huvudvägarna in till området. Här finns en kulturlämning i 
form av en stenvalvsbro. 
 
I anslutning till Östra Exercisfältet låg ett flertal förrådsbyggnader och officersbostäder. 
Genom fältet ledde en alléprydd marschväg upp mellan två av kasernbyggnaderna till 
regementsplanen. Allén finns bevarad i form av några björkar i närheten av Tingvalla 
idrottsplats. Sedan 1967 skär E18 genom fältet och de flesta förrådsbyggnaderna är 
numera borta. Kvar finns dock den öppna ytan och fria sikten mot Kasernhöjdens framsida 
vilken i dagsläget skyms något av storvuxna tallar och nyuppförda bilgarage.   
 
I söder låg tidigare Kasernhöjdens huvudentré och kanslibyggnaden dominerar miljön. 
Söderut har marken justerats i höjd för att ansluta en överfart över motorvägen, och en 
cirkulationsplats som fördelar trafiken mellan E18, Våxnäs och Råtorp. En nygjord 
torgbildning med gång- och cykeltrafik kan inte väga upp att platsen upplevs avskärmad. 
 
Väster om Kasernhöjden låg Västra Exercisfältet. Idag finns här flera idrottshallar och 
Tingvalla isstadion. Kasernhöjdens västra sida består av en brant bergsvägg med en 
öppen grusad plan framför. Vid planen låg tidigare diverse ekonomibyggnader, idag 
återstår endast en.  
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Tolkning av områdets historiska betydelse  
 
För att tolka och förstå varför Kasernhöjden ser ut som den gör idag sätts den här in i ett 
sammanhang där spåren i dagens byggnation förklaras. Vilken betydelse har 
Kasernhöjden haft, och vad har den för betydelse idag?   

 
Området 
Byggnationen av militära anläggningar i landet kan delas in i olika tidsperioder. Perioden 
mellan 1902-1924 är den ojämförligt största och omfattar 1901 och 1914 års 
härordningars byggnadsprogram. Då indelningsverket avskaffades 1901 utökades de 
värnpliktigas tjänstgöringstid från 90 till ibland 360 dagar. Detta innebar att 43 nya 
kasernområden behövde uppföras över hela Sverige. Ansvaret för detta delades mellan 
två olika organisationer: Arméförvaltningen och Kasernbyggnadsnämnden. 
Arméförvaltningen ansvarade för 29 områden som alla fick mycket likartade utseende 
oberoende av var i landet de var belägna. Övriga 14 som Kasernbyggnadsnämnden 
ansvarade för, uppfördes som infanteriregementen. Typritningar togs fram vilket 
likriktade utformningen, men områdena blev ändå varierande beroende på att ansvariga 
arkitekter byttes ut.  
 
Den arkitekt som till största del anses ha svarat för ritningarna till Värmlands Regemente 
är Victor Bodin (1860-1937). Efter utbildning på KTH i Stockholm (1876-80) arbetade han 
som arkitekt i New York 1880-98. Under 1900-talets första årtionde var han anställd hos 
arkitekt Isak Gustaf Claeson och arbetade under en period med arkitekt Bror Almqvist. 
Under 1910-talet var han en av de mest anlitade arkitekterna i Stockholm.  Han var 
verksam vid Kasernbyggnadsnämnden och under åren där ansvarade han också för 
ritningar till kasernbyggnader i bland annat Örebro, Skövde och Vänersborg. 

 

Byggnaderna 
Kasernområdena hade alla en mycket påkostad arkitektur som med 
”karaktärsbyggnaderna” signalerade en enhetlig och solid verksamhet. Formspråk och 
material upprepades och varierades med hänsyn till byggnadernas olika status. 
Blandningen av natursten, tegel, plåt och trä är typiska för tiden kring sekelskiftet då det 
nationalromantiska stilidealet var rådande och det fanns en önskan om realism.  
Sammantaget gav detta en stramhet som väl passade de militära byggnadernas 
ändamål.  
 
Såväl uppförandet som förvaltandet av området präglades av att det fanns en 
uppdragsgivare. Byggnaderna gavs olika nummer, här fanns antagligen i övrigt inga 
skyltar som talade om var kaserner, matsal eller olika förrådsbyggnader fanns. 
 
De ursprungliga förrådsbyggnaderna uppfördes främst i områdets norra ände, kring den 
sk Norra gården. I samband med de olika försvarsbesluten som antogs gavs 
verksamheten på I22, senare I2, olika inriktningar som alla behövde olika typer av 
utrustningar och därmed också, bland mycket annat, olika förrådsbyggnader. Under 
beredskapstiden bebyggdes och inhägnades dessutom ett område norr om Norra Fältet 
med mobiliseringsförråd. Dessa byggnader revs inför byggnationen av Södra Råtorp i 
slutet av 1990-talet. Troligen härrör också de idag gråmålade byggnaderna i områdets 
nordöstra del från beredskapstiden.  
 
Också nya krav på bland annat arbetsmiljö, administration, kök och matsalar gav upphov 
till nya byggnader. Dessa förlades till viss del på höjden, men kunde inte enbart rymmas 
där varför nybyggnationer också skedde i slänten. Bland de senare tillkomna byggnaderna 
på höjden hör byggnaderna från 1900-talets andra hälft. Dessa är klädda med antingen 
puts, vitt mexitegel eller mörkt hårdbränt tegel. Även dessa byggnader är tidstypiska i 
både formspråk och materialval.  
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Allt eftersom behoven av större och fler förrådsbyggnader och verkstäder ökade, 
bebyggdes också området mellan Kasernhöjden och järnvägen. Några av dessa finns kvar, 
andra har fått ge plats för bland annat Polis och Räddningstjänsten.  
 
De byggnader som idag återstår på Kasernhöjden, berättar delvis var och en, men framför 
allt tillsammans, en del av vår gemensamma historia. Områdets historiska läsbarhet är 
relativt god. Här finns flera tidsepoker och verksamheter bevarade genom de olika 
byggnaderna. Byggnaderna som idag ägs och förvaltas av flera olika aktörer, är tillsynes i 
gott skick.  
 
 

Kulturhistorisk bedömning  
 
Vilka delar och karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränsen för 
vad de tål?  
 
De kulturhistoriska värdena grundas på både dokumentvärden och upplevelsevärden.  
Området och byggnaderna har olika typer av dokumentvärde, alltså egenskaper som 
förmedlar fakta av olika slag. Den ursprungliga strukturen och planeringen av området 
berättar bland annat om den övergripande planeringen som Kasernbyggnadskommittén 
ansvarade för, men också om hur planerna anpassades efter de naturförutsättningar som 
rådde på platsen.   
 
Byggnadernas ursprungliga karaktär och utformning är exteriört relativt välbevarade. De 
berättar om sin tids stilideal och möjlighet vad gäller utformning, materialval och 
byggnadsteknik, alltså har de både arkitekturhistoriska och byggnadsteknikhistoriska 
värden. Interiörerna har i de flesta fall genomgått större förändringar, men där spår efter 
tidigare utformningar eller användningar finns bevarade, kan dessa också ha teknik- och 
arkitekturhistoriska värden som bör värnas. 
 
Kasernhöjden, tillsammans med drygt fyrtio andra kasernområden, är representativ för 
landets största militära utbyggnadsskede vilket genomfördes under åren 1902-1924. 
Typritningar gav relativt enhetliga anläggningar, men Kasernhöjden skiljer sig från de 
andra anläggningarna då den gavs en alldeles särskild utformning på grund av den 
begränsade ytan på höjden och nivåskillnaden vid regementsplanen.  
 
Till de subjektiva upplevelsevärdena hör byggnadernas miljöskapande värde.  Kasernernas 
monumentalitet är påtaglig. På avstånd har Kasernhöjden en borgliknande karaktär, likt 
ett ointagligt fort. På nära håll framträder arkitektoniska kvaliteter, hantverksskicklighet 
och omsorg om detaljer i t ex kasernernas påkostade takutformningar och fasadernas 
mönstermurningar.  
 
Som byggnadsvolymer betraktat, och som Värmlands Regemente, I2, finns ett 
kontinuitetsvärde, liksom ett stort symbol- och traditionsvärde. Många är de historier som 
kan berättas om dagar, månader och år som såväl värnpliktiga som officerare och 
civilanställda har tillbringat här. I ett riksperspektiv är området representativt, men likt de 
flesta andra miljöer och byggnader är den en unik företeelse i ett lokalt perspektiv. För att 
fördjupa kunskapen om området och för att tydliggöra de kulturhistoriska värdena 
ytterligare vore det värdefullt att koppla samman historier och berättelser från 
verksamheten med de fysiska lämningarna. 
 
Rummen mellan husen har också stor betydelse och bör behandlas med varsamhet. 
Regementsplanen vittnar om områdets tidigare verksamhet och krav på en stor öppen 
yta. Mellanrummen mellan de olika kategorierna av hus varierar men, generellt kan sägas 
att ju högre status, desto mer utrymme kring byggnaden. Att fylla mellanrummen med 
småbyggnader, förråd osv skulle förta statusen och rymden.   
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Den kulturhistoriska värderingen grundas till del på de fysiska spåren och hur dessa 
upplevs. Sårbarheten i området ligger i en förvanskning av byggnaderna när det gäller 
volymer och placering, material och kulörer. Att tillföra nybyggnader på och intill 
Kasernhöjden med sådana volymer att det skulle beröva de storslagna kasernerna sin 
betydelse skulle troligen också förta mycket av områdets kulturhistoriska värde.  

 
 
De kulturhistoriska karaktärsdragen – förvaltning och 
utveckling 
 
Hur kan områdets utpekade historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas och 
utvecklas?  
 
- ”Framsidan” med den gamla huvudentrén är avstängd medan den gamla baksidan är ny 
huvudentré. Är det möjlig, eller önskvärt, att ändra på detta? 
Regementsområdet var avskilt från staden genom staket och vaktförsedda portar. Det 
civila samhället levde nära men ändå avskilt från officerare och soldater. Bara vid speciella 
tillfällen bjöds allmänheten in till området. Idag finns en önskan om att göra tvärs om. 
Området ska kopplas samman med staden och både boende och besökare ska känna sig 
välkomna. Som ett led i att lösa detta har alla grindar och staket tagits bort, men som 
besökare till området kan entréerna kännas otydliga. Den tidigare slutenheten har idag 
ersatts av en ”bakvänd” entré – vilket innebär att en ofrivillig(?) slutenhet behålls? 
 
- Regementsplanen var en viktig del i anläggningen och ur kulturhistorisk synvinkel är det 
viktigt att den inte blir ytterligare uppdelad eller bebyggd. 
Regementet var en miljö med ett hierarkiskt uppbyggt system vilket fortfarande kan 
avläsas i både planläggning och byggnader. Den stora öppna, grusade kaserngården var 
centrum i anläggningen med de viktigaste byggnaderna närmast. På planen hölls såväl 
dagliga samlingar och övningar som stora ceremonier. Regementsplanen har nu 
planterats med två trädrader och planen delats in i tre delar där det framför respektive 
kasern nu finns gräsmatta, parkbänkar och planteringar av olika slag. Frågan är vilken 
påverkan på upplevelsen träden kommer att få då de blir gamla. Förhoppningsvis är de 
någon lågväxande art som inte slår sönder rymdkänslan.  
 
- Volymerna och byggnadernas placering i förhållande till varandra, och mellanrummen 
dem mellan, är viktiga för upplevelsen och förståelsen av området.  
Gestaltningen av en miljö är mer än byggnaderna, den är också rummen mellan 
byggnaderna och bland annat behandlingen av marken där. För att hålla samman miljön 
bör naturmark och naturmaterial vara utgångspunkt.  
 
- Ursprungliga karaktärer, tidstypiska utföranden, och detaljer bör värnas. 
Kasernhöjdens kärnområde med kasernplanen och byggnaderna därikring är välbevarat. 
Upplevelsen av ursprungliga byggnadsvolymer och materialval har stor betydelse för 
områdets kulturhistoriska värde. Påkostade utföranden och detaljer på enskilda 
byggnader, liksom enkelhet och renheten hos andra, är avgörande för områdets 
”avläsbarhet”. Förrådsbyggnaderna som ligger i områdets nordöstra kant, nere vid 
motorvägen är omgjorda i fråga om fönster- och dörrsättningar samt i material och kulör 
på fasader och tak. Det kan tyckas som en uppsnyggning av området och en god gärning, 
men ur kulturmiljösynpunkt är det olyckligt om förändringen i framtiden kommer att stå 
modell för fortsatta arbeten med resterande ekonomibyggnader. Detta skulle snedvrida 
bilden av Kasernhöjden vad gäller materialval och kulörer. 
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- Variationerna och mångfalden i den befintliga miljön bör värnas.  
Karakteristiskt för området är områdets årsringar som speglar verksamhetens varierande 
inriktning och ändrade krav över tid. Det är inte ett område från 1913 vi ser idag, en rad 
byggnader har försvunnit under årens lopp, andra har tillkommit. Även de enklaste 
träbyggnaderna i områdets norra del och vid östra fältet, liksom det sena 1900-talets 
enklare, rektangulära byggnader med tegelfasader och platta tak berättar sin historia om 
områdets verksamhet.  
 
-Skyltprogram med till exempel förbud mot skyltar på tak är prov på tillämpningar som 
bidrar till att hålla samman området.  
Tidigare fanns här bara en ägare, en förvaltare. Nu är ägandet och nyttjandet av 
byggnaderna splittrat. Även om alla vill ha sina varumärken så bör viss återhållsamhet vad 
gäller reklam ändå finnas.  
 
- För att behålla upplevelsen av den monumentala, borgliknande karaktären hos 
kasernerna bör ”yttersidan” mot motorvägen hållas ren från byggnationer. De 
garagelängor mm som nu finns där har naggat monumentaliteten i kanten. De öppna 
carportarna är bättre, där syns kasernen igenom och byggnadens höjd kan uppfattas.  
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