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Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Stads-
byggandsnämnden att studera förtätningsmöjligheterna 
inom de centrala delarna av Karlstad. 
 
Karlstad är inne i en expansiv period och det ställer frå-
gor om hur man skall utveckla staden. Många vill bygga 
i kommunen och inte minst i stadens centrala delar där 
efterfrågan och attraktiviteten är stor. 
 
Förtätningar i redan befintlig bebyggelse framhävs oftast 
som ett hållbart sätt att bygga på, och i kommunens 
översiktsplan, som antogs 2006, pekas tre huvudprinci-
per ut för stadens fysiska tillväxt. En av principerna är 
förtätning. Även i ”Transportstrategi för Karlstad kom-
mun” lyfts en ökad täthet i bebyggelsen fram som ett 
mål. 
 

Syfte 
Studien skall framförallt vara ett underlag för ställnings-
taganden och diskussion. Den ska belysa för- och nack-
delar med att förtäta staden och belysa de frågor som 
uppstår och de krav som rimligen kan ställas vid förtät-
ning av de centrala delarna av Karlstad. Studien ämnar 
inte ge svar på alla frågor eller slå fast var förtätningar 
skall ske. Det kommer istället att föras ett resonemang 
kring olika typer av platser som kan komma ifråga.  
Vid en förtätning måste alltså ställningstaganden och 
avvägningar ske mellan många olika intressen. Intressen 
som lätt kommer i konflikt med varandra. Det måste 
också avgöras från fall till fall om en förtätning är lämp-
lig, utifrån platsens och stadens förutsättningar och be-
hov. Denna studie skall vara ett underlag för sådana 
ställningstaganden. 
 

Inledning 
Förtätning handlar mycket om stadsbyggnadsfrågor och 
frågor om stadens önskade karaktär. Studien tar därför 
upp mycket av just sådana frågor. Det är dock svårt att 
slå fast ett visst stadsbyggnadssätt eftersom det finns 
olika syn på och uppfattning om hur staden skall se ut 
och utvecklas. Vissa kanske vill ha en småstad med 
mycket grönska och andra kanske vill ha en mer levande 
stad, med höghus och mycket liv och rörelse. Staden 
förändras dock vare sig man vill eller inte. I diskussioner 
om förtätning kommer man lätt in på frågan om vilken 
karaktär Karlstad, vår gemensamma stad, skall ha. Det 
är inte lätt att i detalj bestämma detta och det kanske inte 
ens är önskvärt eller möjligt. Det finns ingen sanning om 
hur en stad skall utvecklas och bebyggas så att den blir 
attraktiv och hållbar. Staden kanske skall få leva lite av 
sitt eget liv så som de flesta städer mer eller mindre all-
tid gjort. 
 
Denna studie försöker ändå lyfta fram fördelarna med att 
försöka skapa en tätare stad och på ett nyanserat sätt 
belysa vad man bör tänka på när det gäller förtätning i 
Karlstad. 
 
Studien försöker alltså på ett övergripande sätt föra ett 
resonemang om och belysa de frågor som är viktiga ut-
ifrån staden perspektiv. Det tas också upp ett resone-
mang om olika typer av platser som kan komma ifråga. 
Det ges exempel på möjliga och redan genomförda för-
tätningar i staden. Platsens betydelse poängteras också. 
 

Vad menas med förtätning i studien? 
Med förtätning menas förtätning av bebyggelse. Målet 
kan sägas vara att få en blandad stad med många olika 
funktioner och upplevelser. Förtätningar i staden skall 
bidra till att skapa en tilltalande helhet. En helhet med 
både variation i form och innehåll. 
 
Förtätning kan låta negativt. Täthet kan associeras till 
trångboddhet och trängsel, men även till närhet, vitalitet 
och upplevelseintensitet. Förtätning kan ses som en del 
av en förädling av centrum där ny bebyggelse tillsam-
mans med förbättringar i stadsmiljön och mer grönska 
tillför något extra. Genom förtätning sker en koncentre-
ring av centrum som erbjuder invånare och besökare ett 
mer mångsidigt och lättillgängligt innehåll – ett levande 
och hållbart centrum – d.v.s. en optimering och intensifi-
ering av centrum. 



Avgränsning 
Studien är avgränsad till stadens centrala delar, delar där 
det råder mest tryck på ny bebyggelse. Avgränsningen är 
också gjord för att ge underlag och studera möjligheter-
na till förtätning i lägen där det i princip är gångavstånd, 
eller åtminstone cykelavstånd, till centrum, detta för att 
bidra till att skapa en mer hållbar stad där tillgång till 
bil, eller åtminstone behovet av att använda bilen, kan 
minskas. Avgränsningen till de centrala delarna är också 
gjord utifrån att det råder lite annorlunda förutsättningar 
och frågor där jämfört med mindre centrala delar. I de 
centrala delarna handlar det t.ex. mer om stadsbyggnads-
frågor och större hänsyn måste tas till förhållandet mel-
lan bebyggelse och grönområden. 
 

Varför förtätning? 
I början av 1900-talet rådde trångboddhet och sanitära 
olägenheter. Funktionalismen kom som en reaktion mot 
detta. Mycket av den äldre bebyggelsen revs och man 
skulle bygga för ljus och luft. Även stadsbyggandet i sig 
präglades av att skilja på olika funktioner – industri och 
andra verksamheter skulle skiljas från bostäder. Detta 
tillsammans med bilismen framfart gjorde att staden 
glesades ut och växte till ytan. Från 1960 till 1995 mins-

kade boendetätheten i större svenska städer med en tred-
jedel, samtidigt som ytan ökade med 70 procent! Karl-
stad är troligtvis inget undantag. 
 
Visionen om Karlstad 100 000 väcker frågor om var folk 
ska bo. Var är det önskvärt med ny bebyggelse utifrån 
miljömässiga skäl och stadens framtid? Visionen skapar 
behov av långsiktigt tänkande. 
 
En låg boendetäthet och stadsutglesning skapar ett bero-
ende av bilen p.g.a. långa avstånd till service, handel, 
skolor etc. Utglesningen gör det också svårt att få ett bra 
fungerade kollektivtrafiksystem. Det blir oekonomiskt 
och oeffektivt och medför långa restider vilket får dem 
som kan att välja bilen framför bussen. 
 
Många vill bo och arbeta centralt. Genom förtätning ges 
möjligt för fler människor att bo centralt, i attraktiva 
lägen och fler får tillgång till det stadsliv som idag är 
förunnat ett fåtal. Det ger bättre underlag för service och 
handel, stärker centrum och gör det mer levande. Det 
skapas en starkare motvikt till externa köpcentrum. 
 
Det är förståeligt att förtätning kan uppfattas som nega-
tivt. Det kan till exempel upplevas störande för boende 

Studien är avgränsad till stadens centrala delar . 



och medföra inskränkningar i utsikten och friområden. 
Närmiljön kan förändras påtagligt för dem som bor där. 
En avvägning måste alltid göras om det är lämpligt med 
förtätning och där enskilda intressen prövas mot allmän-
na. 
 
 Förtätning framhålls dock som ett hållbart sätt att ut-
veckla staden ur många olika aspekter, främst miljömäs-
siga, ekonomiska och sociala. 
 
Genom förtätning kan stora investeringar undvaras. Fler 
kan samutnyttja befintliga resurser såsom gator, ledning-
ar, busslinjer, skolor, service, kort sagt ett effektivare 
utnyttjande av gjorda investeringar. 
 
Vi står inför ett allt större hot om klimatförändringar och 
det ställs frågor hur dessa skall kunna motverkas och det 
ställs allt högre krav på samhället att verka i en hållbar 
riktning. Staden är en viktig del i detta då dess struktur 
och innehåll påverkar människors livsmönster. Förtät-
ning är här ett viktigt medel. 
 
 Svenska Naturskyddsförningens rapport ”Den glesa 
staden” anger ett antal argument emot en stadsutglesning 
och för en tätare stad. De kan ibland tyckas en aning 
långsökta och hårdragna. I stort sett handlar det om att 
stadsutglesning medför: 
• Energiförbrukning 
• Markförbrukning 
• Skogs- och jordbruksmark försvinner 
• Luftföroreningar 
• Klimatet förändras 
• Fragmentarisering av ekosystem 
• Påverkan på vattenkvalitet och tillgången på vatten 
• Infrastrukturella kostnader 
• Hälsorelaterade kostnader 
• Kostnader för jordbruket 
• Individuella transportkostnader 
• Transportberoende 
• Försämrad tillgänglighet 
• Påverkan på jämlikheten 
• Otrygghet 
• Stadskärnor och stadsdelscentrum utarmas 
 
Argumenten för förtätning kan i stort sett sägas vara 
motsatsen till dessa. 
 
Begreppet hållbar utveckling delas oftast in i ekono-
misk, social och ekologisk hållbarhet.  
Utifrån denna uppdelning kan en förtätning alltså sam-
manfattningsvis sägas vara: 
Ekologisk – tar inte naturmark i anspråk, verkar för kor-
tare transporter och minskade utsläpp, 
Social – möten, integration, bostäder i attraktiva lägen, 
tillgänglighet 
Ekonomisk – använder befintlig infrastruktur, bättre 
underlag för handel, näringsliv och kontakter. 

Aspekter rörande staden 
I detta avsnitt behandlas generella aspekter som inte 
direkt är knuten till en plats utan gäller hela staden. 
Aspekter som bör beaktas och diskuteras vid förtätning. 
 
Man kan se på staden och dess utveckling ur olika per-
spektiv - nationellt, regionalt och lokalt– d.v.s. staden i 
konkurrens med andra städer och staden som en boplats 
- en del av människors vardag och livsmiljö. Det finns 
alltså många olika behov och önskemål hur staden skall 
utvecklas, önskemål som kan vara svåra att förena. 
 
För invånare och för besökare bör staden upplevas som 
funktionell och trivsam. Karlstads unika karaktär bör 
bevaras samtidigt som nytt och spännande tillförs. 
 

Gynna staden 
Målet med förtätning är att det skall gynna staden och 
dess invånare. Förtätningen skall bidra till en attraktiva-
re stad och förbättring av stadsmiljön. Den skall också 
berika stadslivet och tillföra något funktionsmässigt och 
estetiskt. 
 
Även fast det finns många miljömässiga skäl till förtät-
ning så ska den nya bebyggelsen helst tillföra staden 
något utöver fler invånare och nya bostäder och kontor. 
 
Det bör alltså visas på vilket sätt staden (staden i sig och 
i förhållande till andra städer, konkurrens) gynnas och 
förbättras av en förtätning, gynnas genom rikare stadsliv 
(handel, café m.m.), allmänna platser etc. Det är inte 
minst viktigt för att skapa acceptans för förtätningar i 
staden att man vet att förtätningen, i de flesta fall, inte 
bara tar utan också ger, att det inte bara sker en förtät-
ning utan också en förbättring. 
 
Man måste fråga sig vad den nya bebyggelsen ger staden 
inte bara estetiskt utan även funktionsmässigt, upplevel-
semässigt, tillför den något som staden saknar, något 
utöver det vanliga. 
 
Vid tillgängliga platser, vid stråk eller andra speciella 
platser bör man tänka efter om det behövs något extra, 
tänka i ett vidare perspektiv, t.ex. något nyskapande som 
utmärker Karlstad i jämförelse med andra städer eller 
något nytt för Karlstad och dess invånare, t.ex. något för 
allmänna ändamål, så som teater, saluhall etc. I stadens 
alldeles centrala delar, där det är liv och där det rör sig 
mycket folk bör man ställa frågan om det krävs något 
utöver det vanliga, något som fattas i centrum, något 
som förstärker det, något som får Karlstad att sticka ut, 
något som attraherar. 
 
Ökad konkurrens råder mellan städer och stadsregioner 
om investeringar, jobbtillfällen och invånare. Stadens 
centrum blir oftast som ett varumärke och ansikte utåt, 
ett ställe som är publikt och livligt. Det är därför viktigt 
att man värnar om dess kvalité och att tillskott gynnar 
staden på ett eller annat sätt. Det är viktigt att ta till vara 
de få obebyggda platser som finns kvar i de centrala 
delarna av Karlstad. De är outnyttjade resurser som skall 



användas väl. 
 
 Förtätningen bör:   
- gynna staden i konkurrens med andra städer 

- bidra till en attraktivare stad och mer spännande 

stadsmiljö 

- berika stadslivet 

 

Blandstad 
Blandstad syftar till att få en bättre fördelning av bostä-
der, arbetsplatser och service och på så sätt få en mer 
levande stad och ett mer tillgängligt innehåll. Detta bör 
eftersträvas, mer eller mindre, i alla stadsdelar. Blandan-
de upplåtelseformer och storlekar på lägenheterna bör 
också främjas, för att åstadkomma en bättre demografisk 
integrering och en blandning av inkomstklasser och ål-
dersgrupper. 
 
 En blandstad medför att det inte skapas renodlade bo-
stadsområden som lätt blir helt öde på dagen eller renod-
lade verksamhetsområden som blir öde på kvällen. En 
blandning skapar istället liv och rörelse under alla tider 
på dygnet och bidrar till mångfald och trygghet. 
 
 En annan tanke med att ha en blandad stad är att minska 
avstånd mellan funktioner. Blandad stad ger kortare av-
stånd mellan bostäder och arbetsplatser vilket förhopp-
ningsvis kan leda till mindre bilanvändande och bättre 
miljö. Närhet till service ses oftast som en kvalité och är 
en av de saker som värderas högt när man väljer bostad. 
Även vid små förtätningar skall man försöka undersöka 
vad som funktionsmässigt behövs i området.  
 
 Byggandet styrs mycket efter vad och vilka funktioner 
som efterfrågas för stunden men det är viktigt att se vad 
som är önskvärt på lång sikt. Alternativet är att bygga 
flexibla byggnader som lättare kan anpassa sig efter ti-
dens gång och vad som efterfrågas. 
Det skulle alltså vara positivt om stadsdelar och byggna-
der som byggs idag skulle kunna anpassa sig efter mor-
gondagens behov. Stadsdelar som Inre Hamn eller Tyg-
gårdsviken kanske i en framtid skulle kunna fyllas med 
restauranger, pubar, caféer och butiker men att det i 
praktiken görs omöjligt på grund av sättet de byggs på 
idag. Det blir mer renodlade bostadskvarter. 
Det är förstås en komplicerad fråga eftersom ingen vill 
bygga lokaler som det idag inte är någon efterfrågan på 
och som är svåra att hyra ut. En möjlig lösning kan då 
kanske vara att bygga flexibla lokaler i kvarterens bot-
tenvåning som till en början kan användas till bostäder 
men som senare kan omformas till något annat, något 
som bidrar till en mer levande stad. 
 
 Andelen bostäder/arbetsplatser skall och kan inte vara 
samma i alla stadsdelar. I Tingvalla är det önskvärt med 
en större andel arbetsplatser och handel p.g.a. den goda 
tillgängligheten med både lokal och regional kollektiv-
trafik och gång- och cykelvägar. Även om trycket på fler 
bostäder i centrala lägen är stort så skall inte det få styra 
för mycket över utvecklingen och fördelningen. Det 
finns då en risk att arbetsplatserna sprids till mindre cen-
trala delar av staden där tillgängligheten med kollektiv-

trafik är sämre. Det är därför viktigt att så många funk-
tioner och arbetsplatser som möjligt lokaliseras till cent-
rum. Det centrum som finns skall användas och utveck-
las. 
 
 Förtätningen bör:   
- bidra till att det skapas en funktionsmässig variation  

- bidra till att andelen verksamheter och service är hög i 

centrum 

- bidra till att det skapas liv och rörelse dygnet runt 

 

Stadsbilden 
Det är viktigt att ny bebyggelse bidrar till stadens helhet. 
I stadens centrala delar kan och skall man ställa höga 
arkitektoniska krav. Förtätningen skall passa in i stads-
bilden, men hur den gör det handlar mycket om tycke 
och smak. 
 
Förtätningen kan passa in på många olika sätt och hur 
det görs beror bland annat på vilken funktion byggnaden 
skall ha och om vilken plats i staden det handlar om. I en 
sammanhållen stadsstruktur och stadsbild bör oftast för-
tätningen underordna sig och passa in i helheten. Där är 
helhetsupplevelsen viktigare än den enskilda byggna-
dens uttryck. 
 
Ofta är det en helhet som eftersträvas men vissa byggna-
der eller på vissa platser kan det vara positivt med något 
oväntat och spännande, något som står i kontrast till den 
övriga bebyggelsen och skapar variation i stadsbilden. 
Platser, där något sådant lämpar sig, är kanske inte 
lämpliga att förtäta om det rör sig just om en unik bygg-
nad med unik funktion. 
 
Byggnader skapar långsiktiga strukturer och därför är 
det viktigt att ha en viss flexibilitet i det som byggs och 
se långsiktigt – dagens lösningar kan lätt bli morgonda-
gens problem. Man skall försöka förutspå vad som kom-
mer att hända med området i framtiden och hur förtät-
ningen passar in i en framtida struktur. Stadens centrala 
delar har dock oftast en ganska given struktur. Det kan 
röra sig om att inte skapa barriärer, förstöra viktiga sikt-
linjer och utblickar eller på andra sätt förhindra en fram-
tida utveckling. Ibland kan det vara slutna gaturum som 
eftersträvas. I staden är gaturummet det rum man oftast 
rör sig i och det bidrar på så sätt mycket till upplevelsen 
av staden. Därför är det viktigt att förtätningar bidrar till 
att försköna och förstärka önskvärda gaturum. Det skall 
tilläggas att gaturum inte skapas bara av byggnader utan 
även av träd och grönska. 
 
 Förtätningen bör:   
- vara stadsmässig 

- ha hög arkitektonisk kvalité 

- positivt bidra till helhetsupplevelsen av staden 

- passa in i en framtida struktur 

 
 
 
 
 
 



Höghus och stadssiluett 
När man talar om höghus brukar man ofta tala om sta-
dens skyline eller siluett. De begreppen är relevanta när 
man ser och upplever staden på håll eller från en höjd 
och när man talar om stadens karaktär. När man upple-
ver höghus på närmare håll brukar man tala om höghu-
sets förhållande till den intilliggande bebyggelsen och 
till gatan och om mänsklig skala, alltså om människans 
förhållande till höghuset och hur man uppfattar det.  
 
 Vad räknas som höghus? Det finns ingen exakt defini-
tion och det spelar egentligen ingen roll. Det som har 
betydelse är hur huset uppfattas i jämförelse med övrig 
bebyggelse. Om huset är väsentligt högre än intilliggan-
de bebyggelse så kan det nog räknas och uppfattas som 
höghus. Annars skulle man grovt kunna säga att en 
byggnad som har 8 våningar eller mer är ett höghus. 
 
 Vid förtätningar i staden är alltid en lösning att bygga 
på höjden. Frågan är hur hög bebyggelse som skall tillå-
tas och var det skall tillåtas högre bebyggelse. 
 
 Man måste vara varsam när man planerar för höghusbe-
byggelse i staden. Höghus kan rimligen inte få finnas 
var som helst. Lämpligheten beror mycket på var i sta-
den det gäller och vilken plats det är fråga om. Det finns 

platser där det är mer eller mindre olämpligt. Det kan till 
exempel röra sig om platser där höghuset skapar en 
oönskad förändring i stadsrummets skala och där det blir 
en otydlig relation till omkringliggande bebyggelse. 
Höghus kan på sådana platser helt enkelt bli allt för do-
minanta och dra för mycket uppmärksamheten från den 
omkringliggande bebyggelsen och förminska dess bety-
delse. 
Höghus bör därför bara lokaliseras till speciella platser. 
Platser som av olika anledningar tål att förstärkas. Det 
kan t.ex. röra sig om entréer till områden, som kanske är 
önskvärda att förstärka, eller platser där höghuset funge-
rar som pendang till något. Alltså platser där det finns 
klara motiv till att ha en högre bebyggelse och platser 
där högre bebyggelse kan stödja sig på någonting, t.ex. 
höjder i landskapet eller höjder i stadslandskapet. Det 
skall undvikas att höghus omotiverat sticker upp i stads-
bilden. . 
I en kvartersstruktur med ganska jämn höjdskala är det 
alltså inte så lämpligt med höghus. Där är en jämn stads-
siluett och sammanhållen struktur av värde för stadens 
karaktär. Det skapar en greppbar och god stadsmiljö. 
Därför skall man vara försiktig med att placera höghus i 
t.ex. Tingvallastaden och Herrhagen. Möjligtvis kan 
man tänka sig höghus i dess utkant men även detta kan 
förta känslan av kvartersstaden. 
 

Jämn höjdskala Höjd Bef. höghus Planerade höghus Siktlinje Extra hänsyn bör tas 

Kartan visar höghusen i staden och dess antal våningar. Kartan visar också platser där man bör vara försiktig med 

att placera höghus och skapa landmärken 
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En byggnad som utmärker sig mycket i sin omgivning 
blir oftast ett landmärke. Höghus blir  genom sin höjd 
landmärken men andra faktorer som också spelar roll är 
utformning och hur synliga de är. Landmärken kan ska-
pa en önskvärd orienterbarhet i staden. Landmärket kan 
fungera som riktmärke och mötespunkt och kan förstär-
ka en plats. 
 
Ensamma höghus utmärker sig ofta i stadsbilden och blir 
ofta landmärken. Det bör därför ställas höga krav på 
deras utformning och lokalisering.  
När höghus står i grupp uppfattas de inte lika lätt som ett 
landmärke och placeringen blir därför inte riktigt lika 
viktig. Höghus i grupp kan istället komplettera och stöd-
ja sig på varandra, skapa en helhet.  
Med utgångspunkt från att höghus lätt blir dominanta 
kan man fråga sig hur de då påverkar och bör förhålla 
sig till befintliga landmärken och kulturhistoriskt viktiga 
byggnader. 
Domkyrkan lyfts ofta fram som ett viktigt landmärke i 

staden och vid höghusdiskussioner tas ofta kyrkans 
visuella dominans upp och att man därför inte bör byg-
ga högre än kyrktornet. 
  
Frågan är hur viktig kyrkans dominerande ställning i 
stadsbilden och stadssiluetten är. Den kan anses vara 
viktig utifrån en kulturhistorisk synvinkel 
(Tingvallastaden är uppbyggd mycket efter kyrkans 
dominans) och till viss del stadsbildsmässig (att den är 
vacker). Ur dessa synvinklar bör nog kyrktornet också 
i fortsättningen få dominera Tingvallastaden. Det bör i 
alla fall inte placeras höghus i dess direkta närhet. 
 
Även runt andra landmärken och kulturhistoriskt vikti-
ga byggnader bör hänsyn tas. Längsmed siktlinjer mot 
utmärkande fondbyggnader, så som t.ex. Klaraborg, 
Stationshuset, Domkyrkan och Seminaristen, bör det 
inte uppföras byggnader som konkurrerar allt för 
mycket med fondbyggnadernas visuella särställning.  
 

Höghus i grupp kan stödja sig på varandra. 

Höghus som sticker upp i stadssiluetten. 

Jämn kvartersstruktur. 



Klaraborgsbron Sandgrundsudden 

Strömholmsbron Tingvallabron 

Hammaröleden Mariebergsskogen 

Om man värdesätter kyrktor-

nets synlighet bör man medve-

tet spara och värna om vissa 

siktlinjer över Tingvallastaden 

där kyrkan dominerar. Man 

bör i vilket fall som helst vara 

medveten om att de finns och 

att det inte är från alla ställen 

man ser kyrktornet sticka upp. 

Här visas kyrktornet från oli-

ka platser i staden. 

Kyrkan sett från torget 



Eftersom höghus rör sig i en annan skala än den övriga 
bebyggelsen måste man tänka på vad man skapar för 
stad och vilken karaktär staden får. Höghus kan bidra till 
en mer variationsrik och spännande stadsbild men höj-
den måste också avvägas och ses i förhållande till dess 
omgivning och till de fysiska rum de samspelar med. 
Det är viktigt att tänka efter vilka mellanrum och platser 
som skapas av höghus. Höghus kan skugga och skapa 
ogästvänliga och blåsiga platser. Med hjälp av vegeta-
tion kan dock detta problem minska. 
 
De flesta högre byggnader i dagens Karlstad ligger runt 
10 våningar. Höjdskalan i Karlstads centrum ligger runt 
4 - 5 våningar 
 
Att bygga höghus är i sig inget självändamål. Det kan 
dock vara ett intressant medel för att utmärka en plats 
eller skapa ett intressant inslag i stadsbilden och för att 
skapa en tätare och mer levande stad. 
 
  Förtätningen bör:   
- ha klara motiv till varför hög bebyggelse är lämplig på 

platsen 

- generellt sett anpassas till omgivningens skala och 

hushöjd 

- undvika att skapa ett landmärke om det inte rör sig om 

en viktig plats eller funktionen 

- bör undvika att konkurrera med befintliga landmärken 

Grönstruktur 
Grönstrukturen består till stor del av grönområden, natur-
områden, parker och privata trädgårdar. Nästan all icke 
hårdgjord mark kan sägas vara en del av grönstrukturen. 
Vid en förtätning av staden är grönområden och parker en 
av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till, då deras exi-
stens lätt kan ifrågasättas när man eftersträvar en tätare 
stad. Därför lyfts här vikten av grönområden och grönska 
och dess förhållande till förtätning.  
 
Grönska och grönområden är en av de viktigaste byggste-
narna för att få en attraktiv stad. De bidrar till att skapa 
skönhet, mjukar upp det urbana och har en positiv inver-
kan på stadens karaktär. 
 
Grönstrukturens betydelse kan sammanfattas i tre aspek-
ter: sociala, kulturella och ekologiska. 
 
Den sociala aspekten handlar om hur vi använder grön-
områden för rekreation, motion och lek m.m. Vi tillbring-
ar huvuddelen av vår fritid i eller i direkt anslutning till 
bostaden. Detta gör närmiljön till en viktig del av rekrea-
tionen. Parker är stadens gröna vardagsrum och fungerar 
som mötesplatser och utflyktsmål. Upplevelsen och till-
gången till grönska gör också oss människor friskare och 
piggare. Grönytorna inverkar alltså på både hälsa och livs-
kvalitet och användas ofta för rekreation och möten. 
 
Den ekologiska aspekten handlar om biologisk mångfald, 
klimat och miljö. Den biologiska mångfalden är viktig 
även i staden inte minst för upplevelsevärdet och för att 
skapa intresse och förståelse för natur och miljö. Växlig-

Den kulturella aspekten handlar om stadens historia, 
skönhet och särprägel. Trädgårdar, parker, kyrko-gårdar 
mm berättar mycket om stadens historia och utveckling. 
Grönstrukturen är strukturerande element i stadsbyggan-
det, den luckrar upp staden och ger den identitet och 
karaktär. 
 
Tillgången till grönområden är viktigt för besökare och 
boende i staden. Det finns behov av olika sorters grön-
områden med olika sorters kvalitéer, upplevelser och 
funktioner (t.ex. en tyst och fridfull park, en öppen och 
flexibel park etc.), detta för att tillgodose behoven hos 
olika invånare. Vissa av stadens parker är viktiga för 
staden i sin helhet (t.ex. Stadsträdgården, Museiparken) 
och vissa parker är extra viktiga för stadsdelen (t.ex. 
Herrhagsparken för Herrhagen). Det finns även mindre 
grönområden som är mycket viktiga för närmiljön. 

Stadsträdgården är en viktig park för staden . 

Museiparken från början av 1900-talet. 

het och grönområden har betydelse för klimatet och mil-
jön i staden. Det fungerar som luftrenare och som kli-
matregulator, alltså utjämnar temperaturen och kan däm-
pa vinden. Det har kort sagt en stor inverkan på mikro-
klimatet. Grönområden kan också fungera som mottaga-
re av dagvatten vilket kan bli viktigt i en mer hårdgjord 
stad.  



Viktiga för staden Viktiga för stadsdelen Övrig Gröna stråk 

Det finns behov av att knyta ihop olika delar i grönstruk-
turen till gröna stråk. Gröna stråk i staden är mest till för 
människan. Möjligheten att trivsamt förflytta sig längs 
ett stråk av grönska som alternativ till en trafikerad väg 
är en kvalité att värna om. 
 
Klarälven är ett viktigt element i Karlstads grönstruktur 
med sina stränder och oftast omgivande grönska. Vattnet 
och stränderna ska i största möjliga mån vara tillgängli-
ga för allmänheten. 
 
Andelen icke kommunägd grönska i staden är stor, 
mycket beroende på många privata trädgårdar. De priva-
ta trädgårdarna är även de en viktig del i grönstrukturen 
genom att de också bidrar till en positiv upplevelse av 
staden och till den biologiska mångfalden. Andelen 
kommunägd grönska är även den stor. Den består till 
stor del av parker. Totalt sett är Karlstad en mycket grön 
stad. 

Viktiga parker och stråk i staden. Uppdelning är i stort sett hämtad  från Karlstads grönstruktur program. 

Övrigt 

Gröna stråk binder ihop stadens grönstruktur och är 

oftast trivsamma att förflytta sig längsmed. 



Andelen kommun-

ägd grönska består 

till stor del av par-

ker och stråk. 

Andelen icke kom-

munägd grönska 

består till stor del 

av privata trädgår-

dar. 



Kulturhistoria  
Gamla byggnader, som visar spår från en svunnen tid, är 
av stor vikt för en stad. De ger staden en historisk för-
ankring och bebyggelsen kan berätta och synliggöra 
stadens historia. Äldre bebyggelse är också ofta byggd 
med en kvalité och en hantverksmässighet som ny be-
byggelse inte kan motsvara. 
 
Kulturarvet är något som kan förena invånarna i ett om-
råde och ge dem en känsla av identitet och stolthet. Ka-
raktärsfulla miljöer och byggnader som är väl bibehållna 
berättar om människors liv på platsen och det bildar den 
själ som särskiljer det ena området från det andra.  

Delar av Karlstads centrum är av riksintresse för kultur-
miljövården, vilket kan ställa krav på utformning av 
byggnader både inom och i angränsning till riksobjektet. 
 
Man bör ha som utgångspunkt att inte riva gamla bygg-
nader med kulturhistoriskt värde. Byggnader från olika 
tidsepoker skapar en önskvärd variation i stadsbilden 
och gör den mer intressant och spännande. Gamla bygg-
nader skapar frågor, intresse och förståelse för stadens 
historia. De synliggör stadens historia och skapar en 
historisk kontinuitet. 
 
Bevarande av byggnader visar på respektfullhet och 
medvetenhet. Det visar att staden bryr sig om och värde-
sätter sin historia och att det inte bara är exploateringsin-
tressen som styr. 
 

Rådhuset ligger inom område av riksintresse för kultur-

miljövården. 

Förtätning kan tänkas öka behovet och kravet på befint-
liga grönområden och parker. Det blir därför viktigt att 
kvalitén på centralt belägna grönområden bevaras och 
utvecklas. Karlstad har i flera dokument uttryckt viljan 
att Karlstad skall vara en grön stad. 
 
Frågan är om det måste vara en motsättning mellan att ta 
i anspråk vissa grönområden eller delar av grönområden 
och samtidigt skapa en stad med mer grönska. 
Det går att skapa en grönare stad på andra sätt än med 
bara vanliga parker och grönområden om det just är 
grönskan man vill åt. Fickparker, gröngator med träd-
planteringar och klätterväxter på fasader är några exem-
pel. Men det som efterfrågas mest är nog parker och 
grönområden, platser att vistas på och  platser som kan 
användas som rekreationsområden. 
 
En tätare stad behöver också en utveckling av grönområ-
den och parker. Det betyder dock inte att alla grönområ-
den behöver vara värda att bevara och att de inte går att 
bebygga. 
 
En del parker och grönområden är dåligt utnyttjade. Det 
kan dels bero på att de är eftersatta och enformiga och 
på så sätt oattraktiva men det kan också bero på att det 
inte finns underlag och dålig efterfrågan. Om staden inte 
förtätas så ökar kanske inte heller viljan till utveckling 
och förädling av grönområdena.  
 
Att bebygga grönområden är nästintill oåterkalligt. Vid 
överväganden om att bygga på grönområden skall man 
undvika att bygga i grönstråk eller grönområden som är 
viktiga i en större struktur. Man bör även undvika att 
bygga på grönområden som är speciellt viktiga för sta-
den och för stadsdelen och där det finns ont om grönom-
råden.  

En utveckling av parker och grönområden bör ske pa-

rallellt med en förtätning av staden. 

Om man verkligen skall satsa på att förtäta Karlstad så 
behövs det alltså samtidigt läggas stor kraft och mer 
resurser på att utveckla stadens grönområden, parker och 
stråk. Det skulle då ske en förädling och utveckling av 
grönområden och parker så att både rekreationsmöjlig-
heterna och upplevelseintensiteten ökar tillsammans 
med den biologiska mångfladen. Det hela skulle kunna 

ses som en förädling av de centrala delarna av Karlstad 
där grönska och bebyggelse skapar en helhet. 
 
Förtätningen bör:   
- inte förstöra sammanhängande grönstråk som är vikti-

ga i en helhet  

- inte ta i anspråk grönområden som är speciellt viktiga 

för närmiljön 

- ha respekt för stränderna 

- inte förhindra en framtida utveckling av Karlstads 

grönstruktur 



Infrastruktur 
En stor fördel med förtätning är att man kan utnyttja 
redan utbyggd infrastruktur som vatten och avlopp, 
fjärrvärme, kollektivtrafik och gator. Kapacitet kan dock 
vara en begränsande faktor. 
 
Den långsiktiga tanken med att förtäta är också att beho-
vet av parkeringsplatser i de centrala delarna inte skall 
öka allt för mycket eftersom förtätningen förhoppnings-
vis bidrar till att fler går och cyklar till centrum istället 
för att ta bilen, vilket kanske skulle vara fallet om be-
byggelsen lokaliserades i stadens utkant. På samma sätt 
minskar också trafiken och behovet av att öka kapacite-
ten på vägarna in till centrum. 
 
Förtätning med blandade funktioner kan minska kravet 
på antalet parkeringsplatser eftersom olika funktioner, 
t.ex. bostäder och kontor, nyttjar parkeringsplatserna på 
olika tider på dygnet och på så sätt kan samnyttja plat-

serna. Detta innebär dock att platserna inte får vara re-
serverade. Parkeringsbehovet kan också minska om man 
gör insatser för att minska bilresandet t.ex. genom bil-
dandet av bilpooler. 
 
Vid byggande i de centrala delarna av staden, framförallt 
när det är fråga om en hög exploateringsgrad, är parker-
ingsgarage och underjordiska parkeringar nästan den 
enda lösningen att tillgodose behovet av parkeringsplat-
ser. 

Det är dock viktigt att tänka på vilka miljöer som ska-
pas. Parkeringsgarage kan lätt uppfattas som ”döda fasa-
der” och ogästvänlig och tråkig gatumiljö. Parkeringsga-
rage under jord är därför oftast att föredra framför par-
keringsgarage i markplan. 
När det gäller parkeringsgarage och underjordiska par-
keringar måste man också tänka på trygghetsaspekten. 
De kan lätt upplevas som otrygga. 
 
Förtätningen bör:  
-bidra till att skapa trygga och levande miljöer  

Parkeringsgarage kan skapa tråkig gatumiljöer 

 Det är viktigt att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
skyddas och att de kulturhistoriska värdena beskrivs så 
att de kan bevaras. Här spelar det påbörjade Arkitektur-
programmet en viktig roll.  
 
 All bebyggelse är en del av vår kulturhistoria, sen kan 
byggnader vara mer eller mindre värdefulla och mer 
eller mindre bra på att berätta om vår historia. Även 
yngre bebyggelse som idag kanske inte värdesätts så 
högt kan vara kulturhistoriskt viktiga. 
 
 Det gäller att inte bara se till enskilda byggnaders histo-
riska värde utan även se till hela bebyggelsemiljöers 
historiska värde och speciella karaktär. Hänsyn måste 
visas till områdets struktur, till de intentioner som fanns 
för området när det planerades och till de planeringside-
al som rådde då. 
 
 Förtätningen bör:   
- inte medföra att kulturhistorisk bebyggelse rivs eller 

förvanskas 

Vågmästarbostaden är verkligen en byggnad som ska-

par frågor, där den står bland de nybyggda husen i 

Vågmästaren. Den tillför området en historisk förank-

ring och berättar om och synliggör dess historia. 



Förtätning - var? 
Förtätning kan ske på ett flertal platser i staden. Här 
behandlas olika typer av platser och hur en förtätning 
bör förhålla sig till dessa. Under varje rubrik ges även 
exempel på redan gjorda förtätningar eller där det är på 
gång med bebyggelse och också exempel på där det kan 
vara lämpligt med bebyggelse. 
 
 Förtätning bör, i största möjliga mån, ske på redan ex-
ploaterad mark och inte på värdefulla grönområden. Den 
måste också ske med hänsyn till och beaktande av de 
aspekter som beskrivits ovan såsom Stadsbilden, Grön-
områden, Kulturhistoria m.fl. Vidare måste bedömning-
ar om förtätningens lämplighet göras utifrån platsens 
förutsättningar och karaktär. Det senare beskrivs vidare i 
nästa kapitel. 
 
 

Gråytor/industrimark 
Att förtäta och utveckla centrala gråytor och industriom-
råden till mer blandade stadsdelar är ett bra sätt att förtä-
ta staden på. Sådana områden är oftast ganska dåligt 
utnyttjade och innehåller ytkrävande verksamheter som 
inte riktigt är berättigade i centrala lägen. Områdena kan 
också upplevas som otrygga i och med att de bara befol-
kas på dagen och är helt öde på kvällen och natten. De 
kan på så sätt skapa oönskade barriärer i staden.  
Områdena bör istället omvandlas och blandas med bo-
städer och annan service. De mest ytkrävande verksam-
heterna, som inte är i behov av det centrala läget, bör om 
möjligt lokaliseras till lämpligare ställen. Det finns dock 
en kvalité i att bevara befintliga verksamheter eftersom 
det skapar liv i området och bidrar till målet att skapa en 
blandad stad. Området blir mer intressant och spännande 
om man kan tillskapa en sådan blandning och samtidigt 
bevara befintlig bebyggelse och tillvarata områdets ka-
raktär. Att spara kulturhistoriska byggnader ger en histo-
risk förankring och gör området unikt. 

Vid omvandlingar av industriområden kan det ofta bli 
tal om stora förändringar och stora möjligheter till för-
tätning. Sådana områden bör om möjligt och i övrigt 
lämpligt ges en ganska hög exploatering. 
 

Infill/obebyggda tomter    
Det finns flera platser som är obebyggda i centrala Karl-
stad. Dessa platser är oftast självklara ställen för förtät-
ning men där det av olika anledningar inte har blivit 
bebyggt. En del obebyggda tomter,  som ”brända tom-
ten”, verkar vara på väg att bebyggas i staden.  

Det finns även en del fastigheter med outnyttjad bygg-
rätt, där det enligt gällande plan går att bygga. Det kan 
röra sig både om gamla och nya planer. I de äldre pla-
nerna kan dock byggrätten te sig olämplig och helt en-
kelt inte stämma överens med dagens synsätt och situa-
tion. 

Vid Inre Hamn sker det och planeras det för förtätning-

”Brända tomten” är en av de obebyggda tomterna i 

centrum. 

Frågan är om man kan finna fler små platser som är 
lämpliga för bebyggelse, utöver de obebyggda tomterna 
och de tomterna med outnyttjad byggrätt. Det skulle då 
inte röra sig om stora byggnationer utan små infillpro-
jekt lite här och var i staden. Sådana små projekt kan det 
dock vara svårt att få ekonomi i. Annars skulle man sä-
kert kunna hitta platser där det med kreativa lösningar 
och god arkitektur kan tillskapa bebyggelse. Förtätning i 
befintlig bebyggelse kan innebära att man går ifrån tidi-
gare ställningstaganden för den aktuella tomten. Kanske 
får intentioner om ljus, luft och öppenhet göra avkall för 
dagens krav på en tätare stad. För att skapa acceptans för 
ny bebyggelse är det därför viktigt att den tillför staden 

Outnyttjad byggrätt där det vore positivt för stadsbilden 

om det bebyggdes.  



eller stadsdelen något, inte bara tar och gör intrång. 
Vid sådana lägen gäller det att ta vara på läget och försö-
ka åstadkomma ett komplement till omkringliggande 
bebyggelse, både utformningsmässigt och funktionsmäs-

Ett annat exempel där planen medger bebyggelse men där 

det ur stadsbildssynpunkt inte är lika viktigt med komplet-

terande bebyggelse då växtligheten istället fyller tomrum-

met och förstärker gaturummet  

Hårdgjorda ytor 
En ganska stor del av den obebyggda marken består av 
parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor (här är ej 
vägar inräknade). När trycket på att bygga i stadens cen-
trala delar är stort ifrågasätts utnyttjandet av varje liten 
markbit och kanske särskilt parkeringsplatser som tar 
ganska stor plats. Att förtäta genom att ta i anspråk par-
keringsplatser är alltså en ganska trolig väg att gå för att 
tillskapa ny bebyggelse och för att få en tätare stad. 
Dock innebär det oftast att parkeringsbehovet måste 
lösas på något annat sätt. Dessutom måste parkerings-
platser för den nya bebyggelsen tillskapas. 

Ett alternativ för att lösa parkeringsbehovet är att bygga 
underjordiska garage. Det är dock en kostsam lösning 
men ett troligt alternativ i en allt tätare stad. 
 

Ett annat alternativ för att tillskapa bebyggelse är att 
bygga parkeringsgarage eller bygga över parkeringsplat-
serna. Detta skapar dock ganska tråkiga och konstiga 
gatumiljöer och är inte ett så önskvärt alternativ. Speci-
ellt parkeringsgarage har en tendens skapa ogästvänliga 
miljöer och ”döda fasader”. 
 

Innergårdar 
Önskemål om att bygga på innergårdar i den täta staden 
framställs emellanåt. Det första man måste ta ställning 
till är om det överhuvudtaget är lämpligt att lokalisera 
bebyggelse på innergården utifrån dess storlek, ljus och 
skuggningar etc. Lämpligheten beror också på vad be-
byggelsen skall ha för funktion och vad den övriga be-
byggelsen i kvarteret har för funktion. Om det rör sig om 
bostadsbebyggelse bör större hänsyn tas. Förtätningen 
får inte påverka miljön på innegården allt för negativt 
med tanke på de boende eller arbetande runt omkring. 
Innergårdar kan vara en stor tillgång för husen i ett kvar-
ter, speciellt när det gäller bostadshus. Innergårdar är 
oftast halvprivata områden som kan vara, eller kan ska-
pas till, gröna oaser. De kan fungera som avskilda rum i 
staden, som kontrast till gatans liv och rörelse. Det går 
att skapa trivsamma gårdsmiljöer på ganska små ytor. 
En förtätning behöver på så sätt inte omöjliggöra en god 
gårdsmiljö. 

Badhusparkeringen är ett exempel på en parkeringsplats 

som håller på att planläggas för bebyggelse. 

Bebyggelse på innergårdar skall generellt anpassas till 
de omkringliggande husens höjd, speciellt om höjdska-
lan är sammanhållen i området. Frågan är om husen på 
innergårdarna kan sticka upp någon våning över de om-
kringliggande husen? Detta skulle inte störa gaturummet 
och gatans förhållande till byggnaderna. Det som skulle 
kunna vara ett hinder är om byggnaden stör stadssiluett. 
I Tingvallastaden skall uppmärksamhet läggas på förhål-
landet till kyrkan, men även på andra platser där det, t ex 
ur stadsbildssynpunkt eller kulturhistorisk synpunkt, 
finns viktiga byggnader måste stor hänsyn tas. Sådana 
frågor och frågor om bebyggelsens höjd, måste avgöras 
från fall till fall men i de flesta fall bör man kunna över-
väga att låta bebyggelsen sticka upp en våning, eller 
kanske två. 
 
Tingvallastaden och till viss del Herrhagen har relativt 
stora kvarter med stora innergårdar. Det är främst dessa 
som skulle komma i fråga att förtätas. Tingvallas inner-
gårdar är dock till stora delar redan bebyggda men de 
kanske skulle kunna rymma mer. 
 

Man måste ta ställning till om det är lämpligt med be-

byggelse på innergården 



Grönområden 
Frågan om grönområden har till stor del tagits upp i 
stycket om Grönstruktur. Där betonas bland annat vikten 
av grönområden i staden men kanske inte så mycket hur 
man skall förhålla sig om man trots allt ska bygga på 
grönområden. 
 
För det första skall det klargöras att det generellt bör 
undvikas att ta grönområden i anspråk. Extra hänsyn bör 
tas till de grönområden som är viktiga för staden och för 
de enskilda stadsdelarna (se karta under kap. ” Grön-
struktur”). I sådana områden bör endast mycket små 
intrång, eller inga intrång alls, göras.  
Man bör bedöma hur viktigt det aktuella grönområdet är 
och hur väl det passar in stadens grönstruktur, om det 
ingår i något för staden viktigt stråk eller om det kan bli 
viktigt i en framtida stad. Man bör också beakta hur 
grönområdena används och om det finns ont om grön-
områden i området. Det kan anses vara mer godtagbart 
att bebygga i områden där det finns god tillgång till 
grönområden. 
 
Om ingrepp görs i ett grönområde, bör utgångspunkten 
vara att minimera ingreppet och behålla grönområdet så 
intakt som möjligt för att bibehålla dess karaktär och de 
värden som finns. Det kan innebära att ingreppet endast 
bör ske i kantzonerna. 

När det sker ingrepp bör de, i så stor utsträckning som 
möjligt, kompenseras på något sätt. Det kan till exempel 
handla om att öka tillgängligheten, upplevelsevärdet, 
rekreationsmöjligheterna och kvalitén i resterande del av 
grönområdet. 

Om ingrepp i ett grönområde sker bör kvantitet ersättas 

med kvalité. 

Vatten 
Karlstad har stor tillgång till vatten och stränder. Det är 
en stor kvalité och en resurs som skulle kunna utnyttjas. 
Det senaste decenniet har det dock fokuserats mycket på 
vattennära boende. Det har nästan skapats en speciell 
arkitekturstil som haft som fokus att ta tillvara utsikten 
mot vattnet så mycket som möjligt. Byggnaderna eller 
stadsdelen har utformats utifrån just vattenkontakten och 
kanske inte från att det skall bli en levande stadsdel för 

alla, en stadsdel som inte bara är till för dem som bor 
där. Det är dock positivt med en viss variation i staden, 
att olika delar av staden har olika karaktär. Alla stadsde-
lar kan inte ha samma innehåll och funktion. 

Karlstads centrala stränder är i stort sett helt tillgängliga. 
De enda undantagen där bebyggelse har letat sig ner till 
vattnet eller tar strandlinjen i anspråk är Naturum, Tim-
mys och bebyggelsen i Vågmästaren. Inriktningen bör 
vara att vattnet i största möjliga mån skall vara tillgäng-
ligt för allmänheten och att man skall kunna gå utefter 
stränderna. Frågan är om man kan tänka sig bebyggelse 
vid vattnet på vissa platser och därigenom skapa avbrott 
i tillgängligheten. Det är i så fall viktigt att bebyggelsen 
eller byggnaden inte blir för dominant och kanske än 
viktigare att dess innehåll och verksamhet är till för all-
mänheten, som t.ex. restauranger, badhus, konserthus 
m.m. Naturum är ett gott exempel på en sådan verksam-
het. Där sticker byggnaden ut i vattnet men man kan ta 
del av dess innehåll och röra sig relativt obehindrat 
längsmed stranden.  

Vid kvarteret Ställverket finns planer på att bygga 
flytande bostäder. Detta sätt att förtäta borde vara möj-
ligt på flera platser. Det är dock viktigt att se samspelet 
mellan vattenrummet och den tänkta bebyggelsen. Be-

Naturum är en av få byggnader som har letat sig ut i 

vattnet och är även ett bra exempel på en byggnad som 

just kan tillåtas göra det. 

Vattennära boende 



byggelsen får inte bli för dominant och ta för stor plats. 
Därför är nog inte Klarälven så lämplig för flytande bo-
städer eftersom älven inte är så bred. Den är i alla fall 
inte lämplig för någon större bebyggelsegrupp. Däremot 
kan Mariebergsviken och Tullholmsviken te sig lämpli-
gare. Det finns dock en kvalité i att ha ett öppet vatten-
rum med inte allt för mycket båtar och flytande bostäder 
i. Man kan kanske tänka sig vattenrum med olika karak-
tär, ett mer livligt och ett mer öppet och lugnt. 

Strandlinjen i Karlstad har förändrats mycket bara det 
senaste århundradet, dels genom utfyllningar och dels 
genom ett levande delta. Kan man idag tänka sig att fylla 
ut och omforma strandlinjen för att få plats med mer 
bebyggelse?  De höga kostnaderna och den allt mer på-
fallande risken för översvämningar gör kanske detta till 
en ganska osannolik metod, då det skulle krävas stora 
utfyllnadsmassor för komma upp i godtagbara grund-
läggningsnivåer. 

Vid kvarteret Ställverket finns planer på att bygga 

flytande bostäder.  

Omforma infrastruktur 
Det kan vara av intresse att se möjligheterna att omfor-
ma viss infrastruktur för att få plats med mer bebyggel-
se. Det kan ske genom att t.ex. omforma infartsleder till 
stadsgator med bebyggelse längs med. Packhusgatan 
skulle kunna vara möjlig för detta. 

Bygga på höjden, bygga på våningar 
Att bygga ytterligare våningar på befintliga hus har all-
tid skett under stadens historia. Det finns flera byggna-
der i Karlstad som är påbyggda vilket man kanske inte 
tänker på idag. Att bygga på befintliga byggnader är 
oftast ganska problematiskt, inte minst ur en estetisk och 
kulturhistorisk synvinkel. 

En byggnad kan vara, mer eller mindre, lämplig att byg-
ga på. Det kan bero på faktiska egenskaper, så som 
byggnadens konstruktion, tekniska installationer etc., 
men ofta handlar problematiken om hur tillskottet för-
håller sig och passar till den befintliga byggnaden och 
hur den passar in i stadsbilden med tanke på höjd, skala 
etc. 
 
En stor fråga är alltså hur påbyggnaden påverkar den 
ursprungliga byggnadens unika karaktär. Det gäller att 
ha respekt för de enskilda byggnadernas arkitektoniska 
uttryck även om byggnaden idag inte är så gammal eller 
av särskilt kulturhistoriskt värde. 
 
Att den enskilda byggnaden har den höjd som den har 
idag kan bero på att det inte fanns behov eller ekonomi 
för att bygga högre men det kan också bero på att det 
inte ansågs passande med högre bebyggelse på platsen 
eller att den omkringliggande bebyggelsen på sin tid 
hade den höjdskalan. Frågan är om höjden på byggnaden 
idag är omotiverat låg och om det skulle vara lämpligt 
med en påbyggnad utifrån stadsbildmässiga och arkitek-
toniska synvinklar. Låga byggnader intill lite högre be-
höver inte se dåligt ut. Det kan till och med skapa en 
spänning och dynamik i stadsbilden. 
 
Man bör alltså ha respekt för den befintliga byggnaden 
när den skall kompletteras med våningar och det finns 
olika sätt att förhålla sig till den. Endera gör man en 
påbyggnad som helt efterliknar den befintliga eller en 
påbyggnad som helt avviker från den befintliga så att 
man verkligen ser att det rör sig om ett tillskot. Det finns 
förstås också en mellanväg där påbyggnaden till viss del 
tar upp den befintliga byggnadens formspråk och karak-
tär men ändå tillför något nytt, så att man ser, eller i alla 
fall anar, att det rör sig om ett tillskott  
 

Packhusgatan skulle kunna omformas till en stadsgata 

med bebyggelse längsmed. 

Rådhuset blev ganska nyligen påbyggt. 



 
Genom möjligheten att använda tredimensionell fastig-
hetsbildning är det ur ekonomisk synvinkel lättare att 
kunna bygga ytterligare våningar på befintliga byggna-
der. 
 

Riva och exploatera 
Ett alternativ till att bygga på befintliga hus är att riva 
och nyexploatera. Här handlar det mycket om vilket 
kulturhistoriskt värde byggnaden har vilket behandlas 
under kapitlet ”Kulturhistoria”. 
 
Det har skett många rivningar i staden historia. Nu i 
efterhand kan många av dessa te sig okänsliga. Många 
fina hus försvann speciellt under vågen av rivningar 
under på 50- och 60-talen. Detta var inget exceptionellt 
just för Karlstad och man får komma ihåg att detta sked-
de efter den tidens ideal och förutsättningar. Man hade 
heller inte samma syn på kulturhistoria, eller värderade 
inte de frågorna lika högt, som idag. Man kan fråga sig 
hur funktionell och innehållsrik staden skulle vara idag 
om det mesta av den lägre bebyggelsen i centrum hade 
sparats. 
Avvägning mellan att utnyttja marken ”bättre” genom 
högre exploatering eller bevara är inte alltid lätt. Det 
måste ske en avvägning mellan den befintliga byggna-
dens kulturhistoriska och arkitektoniska värde, dess vär-
de för staden och för stadsbilden, och den tilltänka be-
byggelsens värde för staden. 
 
Gamla byggnader skapar frågor, intresse och förståelse 
för byggnadens och stadens historia. De synliggör helt 
enkelt stadens historia och skapar en historisk kontinui-
tet. De bidrar också till en variation i stadsbilden.  
Det är positivt med en blandning av äldre och yngre 
bebyggelse, det skapar en dynamik och en mångfald i 
staden. Äldre bebyggelse kan också bidra till ett mer 
varierat innehåll och en variation i hyresnivåer. Äldre 
bebyggelse ger också ofta liv till platsen och ger den en 
speciell karaktär. 
 
 
 

Kvarteret Bryggaren är ett exempel där man har byggt 

på ett befintligt hus och använt sig av tredimensionell 

fastighetsbildning 

Platsens betydelse 
Vid diskussioner om förtätning återkommer man alltid 
till platsens betydelse. En förtätnings lämplighet måste 
avgöras från fall till fall och beror helt på vilken typ av 
plats det är fråga om. 
 
När man skall förtäta i staden måste man utgå från plat-
sen. Varje plats är unik och har sin egen speciella karak-
tär och sina egna speciella förutsättningar. Det gäller att 
förtätningen tar vara på dessa och fångar upp dem. Det 
kan då skapas bebyggelse som är mer eller mindre knu-
ten till platsen och de lokala förutsättningarna och som 
på så sätt gör bebyggelsen unik. 
Det kan t.ex. röra sig om platser som är lämpliga att 
förtäta endast under vissa förutsättningar, vilket i sin tur 
kan leda till kreativa lösningar och en platsanpassad 
bebyggelse. En sådan bebyggelse skapar oftast ett mer-
värde för platsen och för området och visar på respekt. 
 
Förtätningen måste förutom att ta hänsyn till platsen i 
sig – vad den har egenskaper, för karaktär, för förutsätt-
ningar etc. – också ta hänsyn till platsen i förhållande till 
staden. Vilken funktion har platsen i staden, ingår den i 
något viktigt stråk, ligger den i ett exponerat eller stads-
bildmässigt känsligt läge etc. Vilka mål finns och vilken 
framtid kan just denna plats tänkas ha, passar förtätning-
en in i en sådan målbild och framtid. Hur kan förtätning-
en utnyttjas som ett medel att utveckla platsen och sta-
den. Det är skillnad på var i staden och vilken stadsdel 
det handlar om. Vissa platser kräver och tillåter mer av 
förtätningen än andra. 
Förtätningen bör kort sagt ta tillvara och beakta platsens 
förutsättningar och karaktär och utveckla platsen så att 
den förskönas och så att det tillförs något nytt. 
 



Grå ytor/Industrimark Grönområden 
Hårdgjorda ytor/
parkeringsplatser Obebyggda tomter/Infill 

Omforma infrastruktur Vatten Påbyggnader, Riva och exploatera 

Kartan visar de olika typer av platser som har redovisats i kapitlet. Det är i stort sett dessa typer av platser som kan 

komma ifråga vid förtätning. Infillprojekt kan ske på ett flertal olika sällen i staden, här redovisas dock bara ett fåtal 

obebyggda tomter. Infillprojekt sker på obebyggd mark, alltså det som redovisas som vitt i kartan. 



Sammanfattning 
Karlstads kommun bör ha en positiv grundinställning till 
förtätning. Beslut om att inte förtäta en plats måste ses i 
kontrast till att motsvarande bebyggelse hamnar i sta-
dens mindre centrala delar eller i dess utkant. Karlstads 
centrum och centrala delar bör utnyttjas och utvecklas så 
långt som möjligt. 
Förtätning ger möjligheter till en mer hållbar utveckling 
av staden. En utveckling mot en tätare stad som får fler 
funktioner, blandar boende och arbete, skapar mer liv 
och rörelse, utvecklar stadsmiljön, minskar resandet och 
stadens påverkan på miljön och som kan använda sina 
resurser bättre genom att befintliga infrastrukturer och 
gjorda investeringar används mer effektivt. 

 
Förtätningar kan inte ske okontrollerat och det måste 
göras många avvägningar. Bland annat bör de aspekter 
som har tagits upp tidigare i studien beaktas. Det är vik-
tigt att det som byggs visar hänsyn till och tar vara på 
platsen så att byggnationerna accepteras och uppskattas. 
Det är också viktigt att det som byggs, byggs med kvali-
té och uppfattas som ett tillskott till staden. Det är önsk-
värt att förtätning och utveckling av grönområden sker 
parallellt med varandra.  
Förtätning är ett led i att främja stadsutvecklingen och 
kan bidra till en mer hållbar stad. Därför bör Karlstad 
verka för en tätare stad och utveckla den till en attraktiv 
och spännande plats att bo i och besöka. 


