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Sammanfattning 

Gamla kvarter och dess historia är något som bör tas omhand. Men städerna växer och 

kräver större plats och effektivare användning av mark.  

Rapporten beskriver olika sätt att tillämpa hållbar utveckling för ett stadsområde med 

kulturintressen, detta med bevarande och stärkande av dess kulturhistoriska värden 

samtidigt som en utveckling sker.  

Området som har valts som exempel är kvarteret Almen i Karlstad. Kvarteret är relevant i 

sammanhanget då det pågår utredningar runt kvarterets utveckling. Kvarteret Almen har 

även flera kulturbyggnader. Arbetet har genomförts tillsammans med Sweco Architects i 

Karlstad och Karlstad kommun. 

Projektet har som mål att utveckla området i de sociala och ekologiska aspekterna av 

hållbarhet, samtidigt som kulturintressena tas om hand. Tanken med projektet är även att 

de resonemang som görs rörande området även ska kunna appliceras på liknande projekt 

och områden. 

Till grund för arbetet låg en teoristudie, förundersökningar och utredningar. 

Förundersökning och utredningar gjordes bland annat med SWOT och platsanalyser, 

teoristudien konkretiserades med hjälp av en egen framtagen metod. Dessa kom att forma 

ett förslag för utvecklingen av kvarteret. Förslaget presenterades med hjälp av CAD 

programmet Revit Architecture med tillhörande, skriftlig, utvärdering.  

Förslaget visar ett kvarter som har gått från att vara otryggt, otillgängligt och instängt till ett 

öppet och livfullt område. Det markerar Karlstads historia där dåtid möter nutid och framtid. 

Stadsområdet erbjuder även pedagogiska funktioner som kan öka förståelsen för hållbarhet 

och miljöpåverkan. Och förhoppningsvis kan det även leda till en eller två ”aha uppleverser” 

för människor som vistas där.  

Ämnet är omfattande och har oändligt med aspekter. Därför är det viktigt att avgränsa 

arbetet till ett konkret område. Det underlättar arbetet och ger det ett konkretare resultat. 

Utveckling betyder inte alltid att gammalt får lämna plats för nytt utan att det går att göra 

mycket med rätt inställning, attityd och värderingar.  
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Abstract 

Old blocks and their history is something that really should be taken care of. But cities are 

growing and demand a larger space and more efficient use of the land. 

This report describes different ways of using sustainable development for a town district 

with culture interest when preserving and strengthening of its culture historic values 

simultaneously developing in an up-to-date way. 

The chosen district is the block Almen in Karlstad. The block is relevant in this connection as 

there are current examinations concerning the development in this area. The block Almen 

also contains several cultural buildings. The work has been performed in cooperation with 

Sweco Architects and Karlstad municipality. 

The goal of this project is to develop the district in social and ecological aspects of 

sustainability, at the same time as the cultural interests are dealt with. The thought of the 

project is also that the discussion concerning the district could be used for similar projects 

and districts. 

A theory study, examinations and pre-investigations form the basis of this work. Pre-

investigations and examinations were made by SWOT- analysis and analyses on this 

particular district. The theory study was made concrete with a method of our own. The 

result is formed as a suggestion how to develop the district. The suggestion was presented in 

CAD-program Revit Architecture and a written evaluation. 

The suggestion shows a district that has turned from being unsecure, inaccessible and a 

closed area into an open and lively district. It marks the history of Karlstad where present 

time meets the future. The district offers also pedagogical functions that may increase 

understanding for sustainability and environmental influence. Furthermore it may have a 

positive impact on people living there and giving them an “aha experience”. 

The subject is comprehensive with an interminable amount of aspects. Because of these 

circumstances it is important to limit the work to a concrete area. Development doesn’t 

always mean that everything old has to leave room for the new things. A lot can be done 

with the right attitude and values. 
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Figur 1 Restaurang Lindgården Källa: Sandell Sandberg 

1 Inledning 

Städerna i världen växer och det gör även Karlstad. Inflyttningen till städer ökar och snart 

bor över hälften av jordens befolkning i städer. Karlstads befolkning förväntas stiga med ca 9 

% till år 2021. Karlstads kommun har satt upp mål för stadens tillväxt. Namnet på detta 

projekt är ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Projektet ger en beskrivning av vad Karlstad vill 

uppnå som stad, där tillväxt är markerad. Det beskriver också hur Karlstad ska växa, där 

människan står i centrum. Deras tillväxtstrategi präglas av ord som livskvalitet, tillgänglighet, 

näringsliv och innovativa miljöer samt kompetens och utveckling. Med den förväntade 

befolkningsökningen kommer staden behöva utrymme och utveckling. Detta kan leda till 

konflikter när stadens historia möter den modernistiska utvecklingen. Konflikten kan 

resultera i att stadens 

kulturarv förbises eller glöms 

bort. Detta kan bero på 

tillsynes invecklade politiska 

processer och lagar. I värsta 

fall kan byggnaderna till och 

med rivas till förmån för nya 

och moderna byggnader. Till 

höger ser vi ett exempel från 

Djurgården och restaurang 

Lindgården fick lämna plats 

till ett nytt hotell (ljusblått).  

Uttryck som ”hållbar utveckling” och ”hållbar tillväxt” används flitigt i samband med växande 

städer och stadsplanering. En fråga som kan ställas då är hur områdena i staden med 

kulturhistoriska byggnader och mark ska möta dessa uttryck, för att inte hamna i skymundan 

eller bakom utvecklingen? Om områdena med kulturintressen inte klarar av att möta 

utveckling kommer det förr eller senare att komma till en punkt där deras existens 

ifrågasätts. Kulturarvet är viktigt att bevara då det ger oss en bild av vad som varit och 

berättar en historia om hur det var förr, utan det får vi rotlösa och kalla samhällen och 

städer med begränsad mångfald.  

Allmänna områden i staden där människor rör sig dagligen kan ses som skyltfönster för 

inspiration och upplysande. Områdena kan användas för att öka medvetenheten runt hållbar 

utveckling och miljöproblem, samtidigt som det kan ge inspiration till människorna som 

vistas där. Detta är en trend som många kommuner och städer har börjat integrera i sin 

utveckling. Malmö är ett bra exempel på en stad som är relativt långt framskridet med idéer 

och miljöarbete (Malmö miljöförvaltning, 2013). 
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Almen är ett kvarter beläget ut med Klarälven i centrala Karlstad. Med byggnader från b.la. 

1600-talet utgör detta kvarter ett av Karstads äldsta. Utöver dessa byggnader är även 

Karlstads stadshus beläget i kvarterets södra del. Kvarteret ligger idag lite avskilt från liv och 

rörelse, det är även en plats som anses relativt otrygg. Detta leder till att kulturbyggnaderna 

i området får stå i skymundan och inte i sitt rätta ljus. Kommunen, tillsammans med mark 

och fastighetsägare, ser nu möjligheter för utveckling av området.
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Figur 3. Landshövdingegården, Foto: 
David Engström 

Figur 2. Doktorsgårdengården Foto: 
David Engström 

1.1  Kort om Kv. Almens historik 

I kvarteret Almen finns utmärkta byggnadsminnen. 

De utnämnda byggnadsminnena är Doktorsgården, Landshövdingegården, Flachska gården 

och dess flyglar samt en byggnad nämnd Almen 19 av Karlstads kommun.  

I dagsläget brukas Doktorsgården främst som bostad 

dock finns även en bildstudio som bedriver sin 

verksamhet i huset. Huset är byggt tidigt under 

1800-talet, först med en våning för att senare 1818 

bebyggas med ytterligare en våning. Vid denna tid 

bodde stadens två doktorer Petter Sundberg och 

Erik Högberg i huset och där av har huset fått sitt 

namn. Under denna tid var trädgården känd för sitt 

vackra utförande. Även Karlstads sparbank huserade 

i Doktorsgården under åren 1865-1867.  

 

I det intilliggande huset flyttade redan år 1779 Värmlands första landshövding, Johan Gustav 

Uggla in, och där med fick huset sitt namn Landshövdingegården. Uggla var den första av 

fyra landshövdingar som var bosatta i gården under 1793-1809. Fram till 1962 fanns en 

västra uthuslänga på gården, dock brann denna ner. Dessa uthuslängor har bland annat 

används till ladugård, höskulle, loge, vedbod, tvättstuga, sovstuga, spannmålsmagasin och 

även ett mindre brännvinsbränneri har funnits i byggnaden. Under 1930-talet var husets 

skick så dåligt att rivning diskuterades. 1957 köptes 

huset av Karlstads Kommun som även idag äger 

det. Främst används husets övervåning som 

representationsvåning. I Landshövdingegårdens 

nedre våning bedriver Kleynes antikvariat sin 

verksamhet, även Karlstads teaterförening har 

lokaler i denna byggnad. Till Landshövdingegården 

tillhör även en röd byggnad som benämns som 

Almen 19. (Gårdar med anor: Landshövdingegården, 2009) 

 

Flachska gården tros vara en av Karlstads äldsta kvarvarande byggnader med anor från sent 

1600-tal och finns noterat redan på 1713 års stadskarta. Den första kända ägaren var 

rådmannen Johan Tingberg. Huset köptes senare av postinspektör Erik Flach år 1831 som 

startade Karlstads första postkontor i den västra flygeln. Även Flachska gården var i så dåligt 

skick under 1950 talet att rivningstillstånd ansöktes för gården, dock avslogs detta. Istället 

köpte Thorild Geijer gården för att restaurera och bevara husen. Där av kallas huset också 

Geijerskagården. Huvudbyggnaden fungerar idag som bostad medan i flyglarna bedrivs bland 

annat en begravningsbyrå. (Gårdar med anor Flachska gården, 2009) 
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Figur 4. Flachska gården, Foto: David Engström 

Karlstads stadsbrand år 1865 nådde aldrig 

fram till landshövdingegården vilket gör att 

kvarten väster om landshövdingegården är 

den enda sammanhängande bebyggelse som 

är bevarat från tiden innan branden. 

1.2 Syfte 

Syftet är att hjälpa Karlstad kommun i arbetet med utvecklingen av kvarteret Almen och dess 

kulturmiljö. Detta med kvalitéer som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling inom delar av 

de sociala och ekologiska aspekterna. Tanken är att få en djupare kunskap inom ämnena 

social och ekologisk hållbar utveckling och ökad förståelse för planeringsprocessen och 

projektering. 

1.3 Mål 

Ta fram ett förslag för kvarteret Almen. Den centrala idén är att göra Almen tillgängligt för 

allmänheten och en plats som människor vill vistas på. Förslaget ska vara ett programförslag 

och visualiseras i en 3d-miljö. Det ska visa en möjligt social och ekologisk hållbar utveckling 

för kvarteret, med sina kulturbyggnader bevarade.  

Delmål för arbetet är:  

- Göra Kv. Almen mer attraktivt och tillgängligt för allmänheten. 

- Utreda vad som bör göras med stadshuset och ta med det i förslaget. 

- Kartlägga Almens egenskaper och kvaliteter med hjälp av beprövade 

analysmetoder. 

- Utreda hur lagstiftningen ser ut för de kulturbyggnader som finns i kvarteret.  

- Arbeta mot ett varierat kvarter med en mix av flera olika funktioner och 

verksamheter. 

- Utveckla kvarteret Almen för ökad social hållbarhet inom områdena mötesplats, 

en tryggare plats och en plats med mångfald. 

- Utveckla kvarteret Almens ekologiska hållbarhet inom områdena deponi och 

återvinning samt mångfald. 

- Bevara och utveckla de kulturhistoriska byggnaderna som finns i kvarteret så att 

dess värden lyfts fram, uppmärksammas och blir tillgängliga för allmänheten. 

- Planera kvarteret Almen så att vistelsen där uppmuntrar till, och ökar 

medvetenheten för hållbart tänkande genom att integrera miljöarbeten i 

området.  
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1.4 Vision 

Visionen för kvarteret Almen är att det ska bli ett kvarter där människor vill spendera delar 

av sin fritid, oavsett ålder. Det ska bli ett kvarter som ofta passeras av pendlare som gärna 

tar cykeln. Området ska bevara och belysa delar av hur Karlstad såg ut innan stadsbranden 

1865 och istället för att vara ett område som bara finns och lever i skymundan, så ska det 

vara ett område som används i större grad än vad det görs idag.  

1.5 Problemformulering 

Utvecklingen av städer kan leda till negativa förändringar för stadens kulturintressen och 

byggnader. Det kan innebära att de blir förbisedda eller till och med får breda plats för nyare 

och moderna byggnader. För att förhindra detta måste dessa områden tas med i 

utvecklingen med samhällets och stadens värderingar. Hur kan detta göras utifrån de mål 

som arbetet har och den frågeställning som tas upp?  

1.6 Frågeställning 

 Kan en utveckling av staden ske i ett historiskt känsligt område i Karlstads centrum på 

ett sådant sätt att de kulturhistoriska intressena bevaras och integreras? 

 Hur kan ett område gestaltas och utformas för att upplysa och uppmuntra? 

 Hur kan grönska och växtlighet integreras i en stadsmiljö med begränsat utrymme 

och hur påverkar den oss? 

 Vilka åtgärder för området kan göra det till en starkare del av centrum och 

Älvstråket? 

 Hur kan planerare gå till väga när de planerar för utvecklingen av områden med 

kulturintressen för att anpassa det till moderna synsätt? 

1.7 Avgränsningar 

 Rapporten kommer inte att ta hänsyn till de ekonomiska perspektiven. Den ska dock 

ligga inom en ekonomisk rimlighet. 

 Aspekterna social och ekologisk hållbarhet kommer att avgränsas till fokusområden 

som studeras noggrannare. 

 Kvarterets fysiska gränser kommer att utgöra en naturlig avgränsning. Men Hänsyn 

kommer tas till kringliggande områden och till läget i staden. 

 Detaljplanen för kvarteret kommer att vara ett underlag, men förslag till förändringar 

kan komma att göras och avvikelse kan ske i samband med dessa. 

 Kommunens plan för torget emellan Almen och Björnen kommer att vara vägledande 

(Karlstad kommun, 2012). 

 Hänsyn tas till den biotopiska aspekten men det kommer inte att göras en 

omfattande utredning inom området  
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2 Metod 

Metodkapitlet beskriver arbetets gång och tar upp metoder som används i rapporten. I 

slutet på kapitlet presenteras även ett antal metoder som vanligtvis används vid projekt som 

detta, men som valdes bort av olika anledningar. 

2.1 Arbetsprocess 

Arbetet kommer att genomföras med en litteraturstudie inom ämnena hållbar utveckling 

och miljöpsykologi. En utredning ska göras rörande de kulturbyggnader som finns i området. 

Utredningen görs med hjälp av regelverk och föreskrifter från Karlstad kommun och 

Värmlands landsting. För att kartlägga områdets egenskaper kommer ett platsbesök göras. 

Kartläggningen görs med stöd av Sweco Architects designprocess, SWOT-analys och en SEHE-

analys.  

Utifrån de kriterierna och den kunskapen som samlats in så visualiseras i en 3D-modell. 

Modellen kommer att göras i CAD programmet Autodesk Revit. Under arbetet förs en dialog 

med Karlstad kommun för stöd och underlag. Handledning och hjälp kommer att fås av 

Sweco Architects i Karlstad samt handledare vid Karlstads universitet. Resultatet kommer 

slutligen att presenteras i ett programförslag för kvarteret Almen för att sedan utvärderas. 

 

Rapporten är uppbyggd utifrån sex väsentliga delar, metod, teori, förundersökning, 

utredningar, förslag och utvärdering. Metoden beskriver hur arbetet har genomförts. 

Teoridelen tar upp viktiga teorier och mer allmän information kring bland annat hållbar 

utveckling, kulturbyggnader och miljöpsykologi. Förundersökningen ger mer platsspecifik 

information kring de regelverk som finns i området. Utredningen ger mer information om 

platsens förutsättningar som också analyseras och sammanfattas i samma kapitel. 

Informationen bearbetas sedan, i kapitlet med samma namn, för att ge ett gediget 

bakgrundsunderlag för efterföljande kapitel, Förslag. Förslaget och hela arbetet utvärderas i 

sedan i kapitel 7 Utvärdering. 

Figur 1 beskriver hur arbetet fortlöpt fram till utvärderingen. 

 

Figur 5. Bild över arbetsprocessen 

Teori 

Förundersökning 

Utredning Bearbetning 

Förslag 

Utvärdering 
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2.2 Underlag 

Underlag för att möjliggöra arbetet ges av Karlstad kommun, Värmlands landsting och 

SWECO Architects. Detta tillhandahölls efter att en förfrågan skickats till kommunen. 

Underlaget bestod av: 

- Detaljplan 

- CAD underlag 

- Byggnadsbeskrivningar och kulturskyddsbestämmelser 

- Byggnadsritningar 

- SWECO´s designprocess 

2.3 SEHE analysmetod 

SEHE står för sociala och ekologiska hållbara egenskaper och är en egen utarbetad metod av 

författarna David Engström och David Larsson. Metoden baserar sig på den gjorda 

teoristudien och består av ett antal checklistor. Syftet med metoden är att den, på ett enkelt 

och konkret sätt, ska kunna visa de egenskaper och funktioner som är av vikt för området 

och utvärderare. Den ska även kunna precisera vad det är som utmärker egenskapen eller 

vad som skapar funktionen.  

Metoden tillämpas med fördel under platsbesöket eller strax efter i samband med möte eller 

workshop för att inget ska missas. Den ska fungera som ett komplement till exempelvis en 

SWOT-analys och områdesanalys. Ett villkor för att metoden ska ge ett bra resultat är att om 

planering och utvärdering görs av samma person bör denna ha en vetskap om vad hållbar 

utveckling är och kunna granska sitt arbete kritiskt. Annars kan det vara fördelaktigt att ha 

en projektgrupp som kan utvärdera punkterna tillsammans. 

 

Metoden går till på följande vis: 

Egenskaperna och funktionerna som vill granskas ska skrivas upp i en lista, därefter ska en 

följdfråga till varje egenskap eller funktion skrivas. Frågan ska utformas så att den enkelt ska 

kunna besvaras och riktar sig mot de mål som är uppsatta för arbetet. I detta arbete är 

egenskaperna, funktionerna och frågorna baserade på de olika avsnitten i teoristudien. 

Checklistor har utvecklats för social och ekologisk hållbar utveckling och miljöpsykologi. 

Frågorna går att formulera olika beroende på vilket område det är som utvärderas eller 

beroende på vilka egenskaper som utredaren vill lyfta fram. Svaret ska i sin tur motiveras där 

motiveringen ska peka på varför egenskapen är utmärkande eller vad som skapar 

funktionen. I rapporten är de olika svarsalternativen begränsade till: ja, nej eller delvis. Om 

svaret på dessa listor är positivt och motiveringen relevant och genomtänkt så anses 

utvecklingen av området vara tillfredställande. 

Nedan presenteras ett svarsexempel från en SEHE-punkt, från Tabell 1, punkt 3:  
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Tabell 1. Svarsexempel från en SEHE analys 

Egenskap/Funktion Fråga Resultat 

3. Möten Finns möjlighet till spontana/planerade möten i området? Nej 

Motivering: Trafiken som går på Hamngatan ger en relativt hög bullernivå och 

trottoarkanten är ganska smal, detta gör att det inte är optimal plats att träffas eller 

stämma träff på.  

Svaret samt motiveringen ger ett tydligt exempel på att planeringen eller platsen bör ses 

över och ändras vid behov.  

 

I den miljöpsykologiska utvärderingen har principen varit den samma men med utökade 

svarsalternativ, dessa var: bra, medel eller dålig.  

Inom områdena Kulturbyggnader och Kvartersutveckling togs liknande arbetslistor fram. 

Skillnaden på de listorna är att de inte kräver ett svar utan endast motivering. Resultatet av 

metoden kan användas för att motivera förändringar eller som uppföljning på planerade 

förändringar. I rapporten används metoden som ett utredande och utvärderande verktyg 

och återfinns i kapitel 5 Utredning och 8 Utvärdering. 

2.4 Platsbesök 

I rapporten kommer ett del resultat beskrivas i en områdesanalys, till grund för analysen 

ligger delar av Sweco’s Designprocess. Deras designprocess går ut på att samla kunskap och 

idéer i ett tidigt skede, detta kan göras genom till exempel platsbesök, workshops och 

dialoger. Den större insikten av platsen gör sedan att arbetet med planeringen och 

projekteringen går smidigare. Det leder oftast även till tidsbesparingar i slutet då antalet 

gjorda fel minskar. Ett platsbesök ger således en starkare grund att stå på. 

Rapportens platsbesök gjordes genom att fysiskt besöka platsen och kartlägga dess 

förutsättningar med hjälp av Sweco’s modell. Modellen bestod i en framarbetad punktlista 

som hjälpte till att kartlägga platsens egenskaper och karaktär. Exempel på egenskaper och 

karaktärer ka vara bebyggelse, platsens naturliga förutsättningar samt verksameter och 

utbud. Designprocessen är skyddad av Sweco och kan därför inte presenteras i sin helhet i 

rapporten. Den övergripande dialogen finns att läsa om i Peter Frösts doktorsavhandling 

”Designdialoger i tidiga skeden” (Fröst, 2004).  

Under platsbesöket görs också en kartläggning av de stråk som går genom kvarteret. Det 

görs genom diskussion och studerande av Almens geografiska läge i staden.  

2.5 SWOT analys 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Syftet med en sådan 

analys är att kartlägga platsens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT analys kan 

användas inom flera olika områden, så som företagsekonomi eller som i detta fall vid 
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områdesanalys. Detta görs för att bättre kunna anpassa planeringen till den specifika 

platsens egenskaper och behov. De första två punkterna, styrkor och svagheter, syftar till att 

granska det interna objektet. Medan de två sista punkterna, möjligheter och hot, identifierar 

objektets omringliggande faktorer som kan inverka. 

En SWOT analys pressenteras ofta i en matrismodell där varje punkt står för en egen ruta 

och listar de olika punkternas faktorer. Detta ger analysen en fördel genomen enkelheten 

samt en tydlig struktur, dock måste användaren av analysen kunna identifiera viktiga 

faktorer för objektet (Boverket, 2006). Analysen görs med fördel på platsen och går till så att 

analytikern skriver ned uppfattade egenskaper enligt kategorierna. Detta görs för att bättre 

kunna anpassa planeringen till den specifika platsens egenskaper och behov. Analysen tas 

sedan, tillsammans med platsanalysen, med till en workshop eller likanande. I detta fall hölls 

en workshop på Sweco med presentation, diskussion och bearbetning. 

2.6 Workshop 

Workshop är en metod där lösningar, erfarenheter och idéer byts mellan de olika 

deltagarna. Det görs vanligtvis genom diskussion och verktyget används i olika former 

tillsammans med handledare på Sweco för erfarenhetsutbyte under arbetet. De workshops 

som hölls var semistrukturerade och började vanligtvis med en kort presentation från 

författarna och övergick sedan till synpunkter från handledare, därefter fördes diskussioner 

runt arbetet. 

2.7 Multikriterieanalys 

Syftet med en multikriterieanalys är att kunna jämföra två eller flera alternativ mot varandra 

för att kunna välja det mest gynnsamma alternativet. Detta görs genom att flera kriterier för 

alternativen tas fram. Exempel för kriterier kan vara pris eller färg. Kriterierna värderas 

genom ett viktningstal för att kunna urskilja vilka kriterier som anses mer viktiga än andra. 

De olika alternativen jämförs sedan mot kriterierna för att tillges en poäng för varje 

kriterium. Viktningstalet och poängen multipliceras med varandra för att få en summa för 

varje kriterium. Till sist adderas 

alla summor och ger varje 

alternativ en totalsumma som 

kan jämföras mot varandra 

(Back, et al., 2009). Till höger 

visas ett exempel på en 

multikriterieanalys mellan två 

olika bilmodeller. 

  

Figur 6. En multikriterieanalys där Volvo V70 är det föredragna 
exemplet. 
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2.8 Visualisering 

Programmet som ska användas för att visualisera området är Revit Architecture. Detta är 

programmet som används på Sweco Architects och har använts under utbildningen. 

Dataprogramet Revit Architecture ger byggnadsingenjörer och arkitekter möjlighet att 

modelera byggnader i en 3-dimensionell miljö. Detta görs för att kunna se och simulera hur 

ett område eller byggnad ser ut och upplevs i verkligheten. Genom programmet kan även 

andra data utläsas, så som material och tidsåtgång. I arbetet med visualiseringen sker med 

hjälp av tillhandahållet CAD underlag från Karlstad kommunen samt byggnadsritningar från 

den samma som ritas av. 

2.9 Utvärdering 

För att utvärdera förslaget kommer rapporten att använda delar av de verktyg som finns i 

utredningarna. Dessa är SWOT analysen och SEHE analysen. De kommer då att visa vilka 

förändringar som är gjorda och hur de är gjorda. SWOT analysen kommer även att visa vilka 

egenskaper som har tagits hänsyntill under fröslagsarbetet. 

2.10 Teoristudie 

För att få bättre kunskap om de ämnen som rapporten tar upp så har en teoristudie gjorts. 

Teoristudien innefattar flera böcker, dessa är: 

 Byggekologi av Varis Bokalders & Maria Block (2009).  

 Cities for people av Jan Ghel (2010). 

 Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs (2005).  

 Svensk miljöpsykologi av Maria Johansson och Marianne Küller (Jarl Sorte, 2009). 

Utöver det så har flera rapporter och webbdokument och rapporter studerats, bland annat 

från Boverket och Riksantikvarieämbetet. 

2.11 Alternativa analysmetoder  

Boverket presenterar i sin rapport Lär känna din ort (Boverket, 2006) flertalet analyser för 

att identifiera och analysera platser och orter. Rapporten tar bland annat upp olika 

analysmetoder för olika syften där de fokuserar på platsen, livsmiljön och ortens förhållande 

till omgivningen. Detta är alternativa metoder som kan användas vid liknande projekt men 

som av olika anledningar inte valdes. En del av dessa presenteras nedan. 

2.11.1  Interjuver 

För att inverka invånarna i ett område kan analyser av interjuver vara en arbetsmetod att 

använda. Boverket presenterar två olika intervjuanalysmetoder, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer, i deras rapport lär känna din ort (Boverket, 2006). Dessa 
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analyser bygger på att aktören hittar ”nyckelpersoner” till området. Dessa kan tillexempel 

vara taxichaufförer, stadsarkitekten, polis, turistchef eller andra personer med stor insyn och 

kunskap i området. De ostrukturerade intervjuerna bygger på att intervjuobjekten själva 

berättar mycket själv om området och deras tankar däromkring. Där intervjuobjektet gärna 

får sväva iväg och utveckla sina idéer och tankegångar. Medan de semistrukturerade 

intervjuerna riktar in sig på, som namnet antyder, en mer strukturerade intervju med en 

tydligare lista på vad som man vill belysa med intervjun (Boverket, 2006). 

2.11.2  Karteringsanalysmetod  

I en karteringsanalysmetod ligger kartor som bas för analysen. Här tillåts personer av 

intresse, så som invånare eller andra viktiga personer för området markera deras 

rörelsemönster, hur de rör sig, var de stannar, eller andra platser de har intresse i. En viktig 

aspekt i antecknandet på kartan är att notera ungefärliga tidpunkter för vissa aktiviteter, 

stopp eller rörelser. Det kan med fördel också diskuteras kring de anteckningar som har 

gjorts för att kunna utveckla tankar omkring området. Utifrån den informationen som har 

getts på den antecknade kartan kan olika mötesplatser, platser för händelser, och andra 

viktiga punkter pekas ut genom att jämföra olika människors kartor. Även möjligheter för 

påverkande kan ges här, då önskemål eller visioner kan ritas på en separat karta (Boverket, 

2006).  

2.11.3 Öppna möten 

För att inverka på de berörda intressenterna för ett område kan öppna möten hållas kring 

området. Dock måste inbjudan till dessa möten ske genom en bred marknadsföring för att 

nå ut till en bred publik. Tanken med de öppna mötena är att engagera delagarana så de kan 

vara med att påverka (Boverket, 2006). 
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3 Teori 

I teoristudien presenteras, som tidigare nämnt, delar av den teorin som studerades för 

projektet. 

3.1 Byggekologi av Varis Bokalders och Maria Block 

Boken är skriven för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Den ger 

kunskaper som behövs för att bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. 

Genomgående tar boken upp smarta exempel och hållbara lösningar. Den är uppdelad i fyra 

grenar. Den första är Sunda hus, här skildras byggmaterial, installationer, tekniskt utförand 

och genomförande. Dessa riktar sig främst till byggnation. Den andra är hushållning, där går 

författarna igenom hur vi ska hushålla med våra resurser på ett hållbart sätt. Området 

innefattar kapitel som värme & kyla, vatten och el. Det tredje kapitlet är kretslopp och 

beskriver olika flöden i samhället och hus som vill slutas för att skapa kretslopp. Detta för att 

minska klimat- och miljöpåverkan. Platsen, som är fjärde kapitlet handlar bland annat om att 

anpassa bebyggelsen till platsen och utveckla redan befintlig byggnation samt att bygga med 

människan som utgångspunkt. (Bokalder & Block, 2009) 

3.2 Cities for people av Jan Ghel 

Jan Ghel är en arkitekt och före detta professor vid Danska kungliga högskolan och med en 

lång meritlista. I sin bok tar han upp exempel på hur en social hållbar stad skapas, bland 

annat Köpenhamn och Melbourne, med människan som utgångspunkt. Han betonar 

aspekter som säkerhet, hälsa, livfullhet och hållbarhet. Ghel visar också statistik för hur de 

olika transportmedlen förändras i relation till möjligheter att använda de samma, vidare så 

beskriver Ghel faktorer som får människan att vistas i ett område och vilja stanna till. Boken 

ger en omfattande kunskap om vilka faktorer som påverkar människor i stadsmiljö och tar 

upp viktiga frågor och problem om världens problem och utveckling. (Ghel, 2010) 

3.3 Stadsplanerings teorier av Jane Jacobs 

Jacobs (2005) har flera intressanta teorier om hur gatan och trottoarens trygghet kan ökas. 

Detta främst genom gatans egna invånares närvaro och ögon. En mer trafikerad gata känns 

tryggare att vistas på. För att en gata skall bli mer attraktiv att vistas på måste det bland 

annat finnas andra människor på gatan. För att locka människor till gatorna kan det inte bara 

vara estetiskt tilltalande utan gatan måste även fylla en funktion genom tillexempel handel, 

caféer, bostäder eller bara en transportstäcka för att ta sig till en annan punkt i staden. Dock 

måste det finnas en mångfald hos människorna med olika rutiner som gör att gatan används 

kontinuerligt under hela dagen. Detta gäller även för parker för att öka attraktiviteten. 

Tillexempel i ett arbetsplatsområde finns det endast människor på gatan när de är på väg till 

eller ifrån arbetet och möjligtvis under lunchtid. På samma sätt befolkas bostadsområden till 
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vissa tidpunkter när invånarna är lediga. Därför menar Jacobs att mångfalden på en gata är 

viktig för att ständigt befolka stadens gator. Brukarna av gatorna måste även känna en viss 

tillhörighet till området, genom att de själva kan välja att vistas där utan att ha tvingats till 

området på grund av att de kanske inte kan bo någon annan stans. Tillhörigheten till ett 

område gör att invånarna bryr sig om gatan och området. Jacobs menar också att det är 

viktigt för ett område att invånarna tillfrågas om utvecklingen, och inte att stadsplanerarna 

bestämer hur ett område ska utvecklas utan att inkludera invånarna. Känslan av tillhörighet 

bidrar också till ökade mötesplatser eftersom människor hellre tar kontakt med andra 

människor med gemensamma intressen menar Jacobs. Även mångfalden hos de olika husen 

hos ett område är viktigt eftersom nybyggda hus är ofta dyra att köpa eller hyra och därmed 

begränsar användarna till dem med god ekonomi (Jacobs, 2005).  

3.4 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett relativt känt begrepp och 

fick sitt genombrott på Rio konferensen 1992. 

Konferensen hölls för att bestämma 

gemensamma riktlinjer för hållbar utveckling och 

miljö. Ordet ”hållbarhet” kan associeras med 

hållfasthet och konstruktioner, i sammanhanget 

är detta lite felaktigt. Det är svårt att hitta en 

tydlig definition av begreppet. En tolkning som 

gjorts av (Bokalder & Block, 2009, p. 19) lyder 

”Hållbarhet innebär att vi lämnar en planet där 

livsbetingelserna inte har försämrats för nästa 

generation”.  Det innebär kretslopptänkande och 

att skapa slutna kretslopp för att återföra den energin som 

används, i så stor utsträckning som möjligt.  

Begreppet hållbarutveckling innehåller tre huvudgrupper var av de två som rapporten ska ta 

upp presenteras nedan. 

 

  

Figur 7. Konceptet hållbar utveckling 
och dess tre huvudområden. 
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Figur 8 EUs avfallstrappa 

3.4.1 Ekologisk hållbarhet 

Människans tillväxt och resursförbrukning påverkar den ekologiska mångfalden. Redan idag 

är den mångfalden hotad. Det finns flera faktorer som påverkar detta, några är 

växthuseffekten, försurning eller minskande områden för djur och växter. Den ekologiska 

mångfalden är en styrka, och genom att studera den blir det ofta lättare att se vilka problem 

som finns ett område. Ekologins grundregler beskriver Varis Bokalders i sin bok Byggekologi 

(2009) som fyra lagar: 

1. Allting hänger ihop med allt annat. 

2. Allting måste ta vägen någonstans. 

3. Naturen vet bäst. 

4. Det finns inga gratisluncher.  

För att uppnå ekologisk hållbarhet bör bebyggelsen anpassas till platsen så att de flöden som 

finns inte störs. Av exploatörer krävs en noggrann analys av platsens förutsättningar, 

kvaliteter och begränsningar (Bokalder & Block, 2009). Vidare beskrivs en punktlista med mål 

för ekologisk hållbarhet. 

 Minimera ingreppen i naturen, och att sträva efter biologisk mångfald. 

 Bevara värdefull natur, kultur samt produktiv skog och odlingsmark. 

 Anpassa bebyggelsen och livsrummen mellan husen till mikroklimatet på platsen. 

 Att hushålla med energi och att använda sig av förnybara energikällor. 

 Att vårda lokala vatten och kretsloppsanpassa avloppsreningen. 

 Att organisera minimering, sortering, återbruk och återanvändning av avfallet. 

3.4.2 Fokus ekologisk hållbarhet 

Rapporten kommer att fokusera på två områden inom ekologisk hållbarhet. Dessa är deponi 

och återvinning samt mångfald. 

Avfallshantering och återvinning 

Soptipparna tar stor plats, ger obehaglig odör och läcker ut skadliga ämnen. I dag arbetas det 

i huvudsak på två sätt. Det första är att trycka ihop soporna och göra dem platsbesparande. 

Det andra är att minska mängden som faktiskt går till deponi (Bokalder & Block, 2009). I ett 

stadsområde kan miljöpåverkan från de som vistas på platsen ge ett ekologiskt avtryck. 

Genom att synliggöra och öka medvetenheten i ett kretsloppstänk i områden där människor 

rör sig kan det bidra med att 

fler individer tänker på sin 

källsortering och 

avfallshantering och därmed 

minska det ekologiska 

avtrycket. EU beskriver med 

sin avfallstrappa de olika 
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steg som en produkt bör ta för att minimera miljöförstöring och deponi mängd. 

Minimeringen syftar till en minskning av materialet som ”slängs”. Sedan ska det som kan 

användas återanvändas. Det som inte går att återanvändas ska återvinnas. Innan produkten 

går till deponering ska materialet som finns kvar energiutvinnas. På ett sådant sätt minskas 

den slutgiltiga mängden som går till deponering.  

Biologisk mångfald 

”Att sträva efter mångfald är ett nyckelbegrepp inom ekologiskt tänkande. Det betyder att vi 

försöker skapa förutsättningar för en så stor biologisk variation som möjligt.” (Bokalder & 

Block, 2009) Detta gäller inte bara landsbyggden utan även tätorter och städer. För att skapa 

mångfald måste det som finns bevaras och utvecklas. I Sverige använder vi oss av verktyg 

som naturskydd och fridlysning för att säkerställa vissa arter och biotoper. Detta gör att vi 

bevarar det som finns och på så sätt stärker den biologiska mångfalden. Mångfald varierar 

beroende på platsen, vildmark och skog har mer mångfald än ett torg. Det betyder inte att 

det är mindre viktigt att se till helheten. 

3.4.3 Social hållbarhet 

En socialt hållbar stad är en stad utan segregation med en social mångfald. Ordet 

segregation betyder åtskillnad. Ett segregerat område är ett område som inte är anpassat till 

olika människogrupper. Exempel på sådana områden är Saltsjöbaden och Danderyd i 

Stockholm som, med sina dyra bostäder, riktar sig till personer med god ekonomi. Eller 

Kronoparken i Karlstad som riktar sig till låginkomsttagare i och med lägre boendekostnader 

och studentlägenheter. Segregation skapar klyftor i staden och utgör ett hinder för ett 

socialt liv över de olika etniska, religiösa och kulturella skillnader som vi människor har. 

I en rapport från Boverket, ”Socialt Hållbar Stadsutveckling” (Boverket, 2010), finns det 

beskrivet återkommande teman i diskussionen om socialt hållbar stadsutveckling för bland 

annat bostadsområden: 

 Helhetssyn: att se områdets förnyelse som en del i den övergripande 

stadsutvecklingen och kombinera fysiska och social åtgärder. 

 Variation: att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer 

och gestaltning. 

 Samband: att länka samman olika delar av staden. 

 Identitet: att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt 

bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt. 

 Inflytande och samverkan: att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i 

området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. 

Dessa behöver tas i beaktning vid planering av ett område och kan även tillämpas på 

kvartersnivå. Att inte utesluta någon av dessa grupper bidrar till att det blir lättare för 

människor att umgås över gränserna.  
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Mål med social hållbarhet är enligt Bokalders (2009): 

 En sund, bullerfri och giftfri miljö, med ren luft både inomhus och utomhus. 

 En stad för all som är trygg, trivsam, vacker och har sin egen identitet. 

 Ett samhälle där man har möjlighet att påverka sin närmiljö och utvecklingen. 

 En stad med mångfald av funktioner och offentliga rim som stimulerar stadens liv. 

 En stad där grönska och vatten, parker, odlingar och våtmarker lyfts fram i 

stadsbilden. 

 En stad för fotgängare och cyklister med en mycket väl utbyggd kollektivtrafik. 

3.4.4 Fokus social hållbarhet 

Arbetet fokuserar på tre utvalda aspekter i den fysiska planeringen som anses viktiga och 

applicerbara för kvarteret Almen. Dessa tre hänger i mångt och mycket ihop och om en av 

dem plockas bort eller förbises blir det svårt att uppnå de andra. 

Social mångfald 

Genom att bland annat bygga olika hustyper eller lägenhetslösningar kan man öka den 

sociala mångfalden i ett bostadsområde. Att skapa social mångfald i ett offentligt rum eller 

kvarter har samma grundprinciper som ett bostadsområde även om dessa uttrycker sig på 

olika sätt. Att öka den sociala mångfalden kan betyda att öka möjligheten för olika 

människor att vistas i området och skapa möjligheter för människor att mötas på olika sätt. 

Utan mångfald blir områden tråkiga och dimensionslösa. Jan Ghel tar i sin bok upp flertalet 

exempel om att skapa mångfald, liv i staden och påverkar rörelse. Bland annat i städer som 

Köpenhamn, där stadens vägnät under flera årtionden byggts om. Vid ombyggnationen har 

åtgärder vidtagits för att underlätta framkomligheten för cyklister i staden, detta genom att 

ta bort körfält för bilar och göra om dem till cykelvägar. Arbetet i Köpenhamn har också gett 

resultat, 2005 var det fler cyklister än bilister i Köpenhamn under rusningstid (Ghel, 2010). 

Mångfald får anses vara ett övergripande begrepp som ska arbetas in i alla perspektiv av 

social hållbarhet. 

Trygghet 

Att känna trygghet i vardagslivet är ett fundamentalt behov för människan. För människan 

kan det vara att känna en ekonomisk och social trygghet. Denna trygghet ges av samhället 

genom att ge möjlighet till exempelvis arbete, sjuk- och åldersförsäkring m.m. Men det kan 

även vara att känna trygghet på vägen hem från arbetet eller en utekväll. 

Göteborgs kommun har använt ett projekt som heter ”Tryggare, vackrare stad”. Målet med 

projektet var att se över utvalda befintliga mötesplatser och att platserna ska bli säkrare och 

mer tillgängliga, för att människor ska använda dem. I projektutdraget beskrivs åtgärder som 

att frigöra siktlinjer och röja undan buskage för att på så sätt skapa en tryggare och 

lättillgängligare plats (Göteborgs kommun, 2012). Ytterligare en av faktorerna för att känna 

trygghet är att ha medmänniskor i närområdet. Finns det liv och rörelse på platsen med 

människor i närheten upplever vi ofta trygghet (Jacobs, 2005).  
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Vidare finns det flera olika alternativ för att komma till bukt med problemet med en otrygg 

plats. Belysning och ljus är verktyg som gör att människor kan känna sig tryggare efter 

mörkrets infall.  

Mötesplatser 

Offentliga platser där människor kan mötas och umgås är en faktor som inverkar på 

människans sociala välbefinnande och mångfalden i staden. En mötesplats är en plats som 

ofta har ett namn, där människor stämmer träff och möts. Att befolka platser i staden olika 

tider på dygnet påverkar också trygghetskänslan (Göteborgs kommun, 2012).  

Det finns flera olika sätt att skapa mötesplatser. Carin Listerborn skriver i en rapport från 

Boverket att ” Stråket ses som ett sätt att öka social integration genom möten, där olika 

kulturer ska överbrygga fördomar och stigmatiseringsprocesser.” (Listerborn, 2013). Stråk 

används även som ett verktyg för att förstärka banden mellan olika stadsdelar, ökar 

tillgängligheten och kan förändra flödet på platsen. Andra tillvägagångssätt för att skapa 

mötesplatser är att anpassa verksamheter så att de utgör en träff- eller samlingspunkt, 

exempel på verksamhet som bidrar till det sociala utbytet är ett café. Torg och öppna ytor så 

som parker eller grönområden är även dessa väl använda verktyg. Jan Ghel tar upp flera 

exempel på hur städer utvecklas för dess människor och hur mötesplatser skapas. Ghel 

presenterar även olika verktyg för att skapa en social miljö med bland annat attraktiva stråk 

och uppöppnande kvarter (Ghel, 2010).  

I en rapport från Svenska Folkhälsoinstitutet presenteras forskningsresultat från Sveriges 

latbruksuniversitet, forskningen beskriver 8 stycken egenskaper och attraktioner som gör att 

människor vill vistas i grönområden i städer: det vilda, det artrika, det rymliga, det rofyllda, 

det lekfulla, det gröna torget, det festliga och det kulturella (Johansson, et al., 2009). För att 

skapa en mötesplats bör alltså någon eller några av dessa uppfyllas beroende på vilken typ 

av mötesplats som vill skapas. 

Exempel på tre av de åtta egenskaper med underrubriker: 

Det rofyllda: 

- Upplevs fridfullt – området ska upplevas fridfullt, utan mycket stoj och stim. 

- Tystnad – bullernivån bör inte överstiga 50 dB(A). 

- Rent och välskött – gräsmattorna ska vara välklippta och papperskorgarna inte 

överfulla. Naturen ska se prydlig ut utan nedskräpning och inte överväxt och risig. 

- Inga anläggningar – området ska inte ha kaféer, restauranger, scener etc.  

-  Övrigt – exempelvis störande lukt. 

Det festliga: 

-  Servering – inom området finns kafé, kiosk, restaurang eller liknande. 

-  Öppen och central plats – en öppen och central plats lockar människor till möten 

och att se på folklivet. 

-  Torghandel – platsen bör vara full av liv och rörelse. Torghandel kan därför vara 

ett positivt inslag. 
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Figur 9. Mårbacka, en av Sveriges kända 
kulturbyggnader, Selma Lagerlöfs hem Källa: 
barnensliv.se 

Det kulturella: 

-  Fornminnen – exempelvis gamla stenmurar, stenbroar, gravhögar eller äldre 

byggnader. 

-  Vårdträd – vackra träd upplevs ofta positivt av besökare. Det kan röra sig om 

planterade träd i ett attraktivt läge eller gamla så kallade karaktärsträd (till 

exempel kraftiga tallar eller gamla ekar). 

3.5 Kulturbyggnader 

Kulturbyggnader kallas ofta för ”K-byggnader” eller ”K-märkta byggnader”. Detta är 

byggnader som innehar ett speciellt kulturhistoriskt värde. Det är inte bara byggnader som 

kan vara K-märkta utan även miljöer, platser och natur. Byggnader som är K-märkta skyddas 

av speciella lagar, regler och bestämmelser som 

påvisar hur byggnaden ska hanteras och vad som 

gäller vid ändring av byggnaden och dess omgivning. 

Det finns byggnader idag som inte är K-märkta, dock 

betyder det inte att ändringar för byggnaden får göras 

hur som helst. Ofta innebär en K-märkning att, 

byggnaden i detta fall, inte får rivas eller ändras på 

sådant sätt att kulturvärdet minskar 

(Riksantikvarieämbetet, 2012). 

3.5.1 Lagar, regler och föreskrifter 

Den centrala lagen för kulturminnen är Kulturminneslagen (SFS 1988:950) (Bilaga 1). Denna 

lag beskriver ansvar och innefattar bland annat bestämmelser om skydd av värdefulla 

byggnader (Riksantikvarieämbetet, 2012). 

Utdrag ur kulturminneslagen SFS 1988:950 

3 kap. Byggnadsminnen 

1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i 

ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne 

av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också 

tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som tillhör staten gäller de 

bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt 

byggnadsminne övergår till annan ägare än staten, skall det därmed utgöra ett 

byggnadsminne enligt denna lag. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fast fornlämning eller 

kyrkobyggnad enligt denna lag. 

 

 



19 
 

Vid kultur- och naturområden är den övergripande lagen Miljöbalken (SFS 1998:808) (MB).  

 

Utdrag ur Miljöbalken 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

   Miljöbalken skall tillämpas så att  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL) är en lag som bland annat reglerar användningen 

av mark- och vattenområden samt hur bebyggelsen och dess miljö ska utvecklas och 

bevaras. (Riksantikvarieämbetet, 2012) 

 

Utdrag ur PBL kap 8 § 13, § 14 och § 17 rörande kulturbyggnader:  

13 §  

Förbud mot förvanskning (Tidigare PBL 3:12, Lag (1994:852) 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 
§, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden. 
 
14 §  
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 

och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den 

alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 
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17 § (Tidigare PBL 3:10 Lag (1998:805). 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. 

 

3.5.2 Nivåer för skydd av kulturminnen 

Riksantikvarieämbetet pressenterar fyra olika nivåer av skydd för kulturhistoriska hus i sin 

rapport Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Unnerbäck & Lundberg, 2002). 

 Nivåer:   

1. Musealt bevarande, konservering. Lagskydd som byggnadsminne. 

2. Det kulturhistoriska värdet skall vara styrande, hög ambitionsnivå i 

dokumentation och vård. Lagskydd som byggnadsminne eller motsvarande. 

3. Det kulturhistoriska värdet skall ses som en positiv tillgång. Aktiva insatser för 

säkerställande och adekvat vård förutsätts. Skyddsbestämmelser enligt Plan- och 

bygglagen eller motsvarande. 

4. Inga särskilda krav utöver en konsekvent tillämpning av allmänna 

varsamhetsbestämmelser i Plan- och bygglagen och annan lagstiftning. 

 

Första nivån innefattar att huset skall bevaras i tillgivenhet mot originalet och där av är en 

fullständig dokumentation nödvändig. I denna nivå är skyddsformen 

byggnadsminnesförklaring dock kan detta förstärkas med mer precisa skyddsföreskrifter som 

förklarar bland annat vilka delar som utgör karaktäristiska drag och är särskilt viktiga att 

bevara huset i så nära originalskick som möjligt.  Kräver byggnadsminnet underhåll eller 

restauration skall detta göras från antikvarisk och teknisk expertis med specialistkompetens 

och erfarenhet, samt en noggrann dokumentation krävs. Första nivån av skydd kräver även 

en komplett dokumentation och underlag, ifall en skada eller brand skulle förstöra 

byggnaden och behöva rekonstrueras eller restaureras. Nivå 1 används för att bevara 

byggnader i sitt originalutförande. 

Den andra nivån är inte lika strikt hållen som första nivån dock är byggnadsminnet skyddat 

av kulturminneslagen. Vid restaurationer och underhåll ska byggnadens befintligta kvalitéer 

tas till vara och materialval samt byggnadsteknik anpassas efter byggnadsminnets karaktär. 

Många gånger innefattar detta avvikelser från vanliga rutiner kring byggteknik och 

förvaltning och därför kräver en precisering. Har byggnaden tidigare förändarts åt ett 

negativt kulturhistoriskt värde skall förändringar sikta mot ett återställande. 

Dokumentationen kring byggnaden ska ge en tydlig bild av byggnadens konstruktion 

utseende och karaktär för att beskriva dess förvaltning och vård.  
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Nivå 3 används till exempel för att bevara helheten för ett område, viss frihet ges till att byta 

detaljer, ytskikt, färger m.m. dock inte så att helheten för kulturhistoriskt intressanta objekt 

försvinner eller ändras. Nivå tre kan användas till exempel i trapphus för en teater där 

salongen är byggminnesförklarad. Där trapphuset bidrar till helheten av detta fall teatern. 

Detta skydd ges genom restriktioner i detaljplan eller genom områdesbestämmelser enligt 

PBL kap4 § 81 

 
Den fjärde nivån av skydd är det skydd som innefattas av PBL kap 8 § 172. 

Dock ställer denna lag inga precisa krav på kulturmiljövården utan bara att hänsyn tas till 

kulturhistoriska värden.  

 

För att kunna välja rätt typ av skyddsnivå krävs en process för att kunna värdera ett 

kulturhistoriskt minne. Processen består av fyra steg: identifiering, bearbetning, värdering 

och val av ambitionsnivå för bevarande och skydd. 

Fösta steget i processen, identifieringen, ska visa vilka motiv som finns för att bevara 

byggnaden där det ofta finns ett eller flera grundmotiv. Dessa grundmotiv kan delas upp i två 

grupper, dokumentvärde och upplevelsevärde. Där dokumentvärdet är mer objektiva 

egenskaper i byggnaden så som historiskt värde. Dokumentvärdet har flertalet 

underkategorier som på olika sätt hjälper till att lyfta dess viktiga historia. 

Dessa underkategorier är: 

- Byggnadshistoriskt värde 

- Byggnadstekniskt historiskt värde 

- Patina 

- Arkitekturhistoriskt värde 

- Samhällshistoriskt värde 

- Personhistoriskt värde 

- Teknikhistoriskt värde 

Upplevelsevärdet syftar till mer estetiska och arkitektoniska värdet hos en byggnad. Likt 

dokumentvärdet har upplevelsevärdet flertalet underkategorier som mer specifikt ska visa 

byggnadens viktigaste motiv. I och med att en upplevelse är subjektiv krävs de att flertalet 

personer är med och bedömer husets värde.  

Upplevelsevärdets underkategorier är: 

- Arkitektioniskt värde 

- Konstnärligt värde 

- Patina 

- Miljöskapande värde 

- Identitetsvärde 

                                                      
1 PBL Kap4 § 8I en detaljplan får kommunen bestämma 
1. hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, och 

2 PBL kap 8 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
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- Kontinuitetsvärde 

- Traditionsvärde 

- Symbolvärde 

När byggnaden har fått sina motiv identifierade bearbetas byggnadens motiv genom en 

bedömning utifrån vissa förstärkande kriterier. Därefter ses representativitet och sällsynthet 

över utifrån bedömningsgrunderna. Här ges förutsättningarna för den framtida vården av 

byggnaden. I värderingsfasen pressenteras huvudmotiven, grundmotiv samt övergripande 

och förstärkandemotiv för byggnaden. Utifrån dessa motiv väljs vilket bevarandeskydd 

byggnadsminnet skall innefattas av. (Unnerbäck & Lundberg, 2002) 

3.5.3 Ansvar 

På nationell nivå ansvarar Riksantikvarieämbetet, deras uppgift är att se över 

kulturminnesvården i landet. Riksantikvarieämbetet är den ledande myndigheten i 

kulturminnesfrågor och har därför också tolkningsföreträde när det kommer till 

tillämpningar av kulturminneslagen. 

Det regionala ansvaret ligger hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen har det praktiska ansvaret för 

tillämpning av Kulturminneslagen. Det är deras uppgift att se till så denna följs och ska ge 

tillstånd, råd samt information. Till sin hjälp i frågor som rör kulturminnen använder sig 

länsstyrelsen i första hand av lokala eller regionala museerna. 

Kommunerna har också ansvar för kulturmiljövården. Deras uppgift är att se till så att Plan- 

och bygglagen följs och att, enligt miljöbalken tillgodose riksintressen i sina översiktsplaner 

(Riksantikvarieämbetet, 2012). 

Om boende i en byggnad som är kulturminnesförklarad, eller förvaltare för den samma, vill 

göra förändringar i eller med byggnaden eller dess tomt är denna anmälningsskyldig. Om 

ändringen inte godkänns av länsstyrelsen eller kommunen måste dessa ta upp frågan om 

byggnadsminneförklaringen (Länsstyrelsen, 2013). Alltså är det inte bara länsstyrelsen som 

ansvarar för byggnaden utan även de som bor i och förvaltar den. En sammanfattning kan då 

vara att ansvaret för våra kulturminnen är fördelat på de berörda parter som finns i varje 

enskilt fall. 

3.6 Miljöpsykologi med fokus på den gröna miljön 

Teoristudien inom miljöpsykologi beskriver faktorer som gör att området blir trivsamt när 

det gäller hantering av park- och grönmiljö. Detta är studerat för att, på ett bra sätt, kunna 

ta hand om den grönmiljö som finns i Almen. 

3.6.1 Planering av parken för människan 

I planeringen av en god parkmiljö pekar Jarle Sorte (2005) flera viktiga punkter. Där han tar 

upp vikten och variationen av trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social 

status, affektion och originalitet. 
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Trivsamhet  

En trivsam naturmiljö ger en snabbare återhämtning för mentalt trötta människor (Kaplan & 

Kaplan, 1989). Jarle Sorte (2009) presenterar även andra studier som visar att vistelse i 

trivsamma grönområden ger en positiv återhämtning och hälsoeffekt. 

För att uppnå en god trivsel i en park bör naturelementen placeras med omsorg för att 

människorna ska finna ro och trivsamhet. 

Komplexitet 

Parkmiljöer är en viktig tillflyktsplats från stadens kommersiella informationsbuller. 

Informationsbuller förekommer överallt i form av skyltar, symboler, blinkande lampor och 

högtalare som alla försöker få uppmärksamhet. Enligt Kaplan (1990) försöker människan 

filtrera bort informationsbullret och detta kan leda till mental trötthet. Medan i en god 

parkmiljö kan människan själv bestämma var vi vill fokusera vår uppmärksamhet. Detta är en 

indikation på att människan trivs och känner sig hemma i parkens naturliga miljöer. 

Alla våra sinnen tillfredställs i en lagom grön komplexitet där människan själv kan besluta 

vad man vill fokusera på (Jarl Sorte, 2009). 

Helhet 

Küller (1991) har funnit ett samband mellan upplevd komplexitet och en helhet som stärker 

de positiva upplevelserna för ett område. Dock skall sambandet mellan komplexitet och 

helhet vara balanserat. En allt för dominerande komplexitet kan bidra med känslan av oreda 

och kaos, och en dominerande helhet får intrycket av en tråkig och enformig miljö (Küller, 

1991) Van Den Berg, et al (1998) har studerat naturlandskap och funnit att positiva estetiska 

värden har ett samband med komplexitet, helhet, mystik och mångfald. Detta är en 

indikation på en god landskapsarkitektur har en balans mellan upplevd helhet och 

komplexitet med inslag av nyfikenhets mystik. (Jarl Sorte, 2009) 

Rumslighet 

Sorte (2009) summerar denna punkt med att betona vikten av öppna och slutna rum där 

personer kan se andra utan att själva bli sedda. Vikten av olika rum beskriver han också 

genom att äldre och yngre personer trivs i olika rum. Där han tolkar att äldre personer ofta 

trivs där de har en överblickande kontroll medan de yngre gärna dras till de utmanande och 

spännande. 

Kraftfullhet 

I punkten kraftfullhet tar Sorte (2009) upp de stora träden i till exempel alléer, hårdgjorda 

ytor i form av bergspartier som stora och kraftfulla naturelement och belyser även vikten av 

de små och sköra naturelementen. Det som identifierar en bra parkmiljö har en bra 

kombinerad mix av både det storslagna och det tunna sköra. Kraftfullheten och det 

storslagna ger en känsla av kraft och styrka medan det tunna och sköra ger intryck av behov 

av vård och skydd.  
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Figur 10, Markerade cykelstråk i Örebro. Källa: (Örebro kommun, 2013) 

Social status 

En undersökning om tillit gjord av Johansson (2003) i England och Sverige visar att om 

grönområden inte vårdas och underhålls kan det ge intryck av att potentiella våldsverkare 

vistas i om rådet och att det därmed upplevs som osäkra för barn. Johansson säger också i sin 

undersökning att om området indikerar på en dålig skötsel så sjunker snabbt det goda 

intrycket av parken. Därför betonar Sorte (2009) vikten av underhåll och vård av den goda 

parken. 

Affektion  

En bra parkmiljö ska även urskilja dess historik och inte bara dess nutida betydelse, det är en 

plats där man kan se hur platsen har vuxit och åldrats och låter den biologiska klockan visas. 

Att få en större medvetenhet av nuet kan förstärkas av upplevelsen av en historisk plats. 

(Jarl Sorte, 2009) 

Originalitet.  

Parker skall även utformas så att den ger en känsla av att komma iväg och bort från de 

vardagliga rutinerna. Detta för att ge människan en chans att återhämta sig. (Jarl Sorte, 

2009) 

Dessa åtta punkter anser Sorte som viktiga i en utformning av en god park. Där alla punkter 

skall tas i beaktning för att mixas och balanseras motvaranda. Med en förhållandevis hög 

komplexitet väcker parken vårt intresse genom hög artrikedom, men även helheten skall tas 

i beaktning i form av relevanta element som inte stör. Blir inte mixen av komplexitet och 

helhet den rätta leder detta till en negativ upplevelse av parken. Parken utformas också med 

platser för personlig avskildhet. Parken har också element av kraftfullhet men även tunna 

och mer sköra detaljer. Viktigt är också att parken underhålls och vårdas för att behålla sin 

sociala status. Viktiga parametrar för en god park var också att den skulle ge upplevelsen av 

att komma bort från vardagen och visa sin historik (Jarl Sorte, 2009). 

3.7 Uppvisande av miljöarbeten 

Uppvisandet av miljöarbeten kan ses som upplysande och uppmuntrande funktioner 

samtidigt som det kan erbjuda pedagogiska funktioner. Många städer är i dagsläget mycket 

bra på att påvisa sitt miljöarbete. Detta 

görs på flera olika sätt. Redan tidigare 

nämnt är Malmö, ett ytterligare 

exempel är Örebro. Örebro kallas för 

cykelstaden och har flera spännande 

projekt rörande cykeltrafiken, ett av 

dem är markerade cykelstråk mellan 

stora arbetsplatser. (Örebro kommun, 

2013) 
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Figur 11 Kretslopp i Hammarbysjöstad. Foto: Eddie Granlund 

Figur 12 Cykelbarometer i 
Karlstad. Foto: David Larsson 

Malmö har låtit upprätta en ”greenmap” som pekar ut klimatlösningar och miljöarbeten för 

turister och malmöborna. Kartan markerar bland annat cykelstationer, parkeringshus och 

ekologiska verksamheter (Greenmap system Inc, 2013). 

Hammarby sjöstad är ytterligare ett exempel på 

en stadsdel som ligger i framkant med sitt 

miljöarbete. På bilden illustreras delar av 

Hammarby sjöstads miljöarbete genom att lyfta 

fram och visa kretslopp. Där sopsorteringen 

sker med hjälp av ett vakuumsystem som 

transporterar soporna till en 

återvinningscentral. 

 

Till höger visas en så kallad cykelbarometer. Barometern håller räkning på hur många 

cyklister som passerat under perioder. Den ökar människans 

medvetenhet för hur många som cyklar och är en rolig 

informationsgivare på ett stråk. Den skulle även kunna användas 

för att visa hur mycket koldioxid som sparats under samma 

period.  

Att aktivt visa sitt miljöarbete ökar förståelsen för ett hållbart 

samhälle och kan påverka människors tänkande och synsätt på 

hållbarhet. Enkla och smarta lösningar gör att det kan bli både 

roligt och trevlig samtidigt som det fyller en pedagogisk och 

upplysande funktion.  
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4 Förundersökning kring kvarteret Almen 

Här presenteras resultat och analyser av tidigare gjorda utredningar och ställningstagande 

från bland annat myndigheter och kommun rörande kvarteret Almen. 

4.1 Byggnadsminnen för kvarteret Almen 

Som tidigare nämnts innefattar kvarteret Almen flertalet byggnader som skyddas av 

kulturminneslagen (SFS 1988:950). Riksantikvariens skydd för byggnadsminnena i kvarteret 

Almen är hämtade från länsstyrelsens arkiv och beskrivs närmare i efterföljande kapitel. 

4.1.1 Almen 19 (Doktorsgården och Landshövdingsgården) 

Den 15 mars 1966 förklarade riksantikvariet tomt nr 19 i kvarteret Almen till 

byggnadsminne. Denna byggnadsminnesförklaring innefattar tre skyddsföreskrifter: 

Byggnaderna eller viss del av dem må ej utan riksantikvariens samtycke 
flyttas, rivas eller eljest till sitt yttre ombyggas eller förändras 

Det till byggnaderna hörande markområdet, på den till dessa föreskrifter 
hörande kartan markerat med streckad begränsningslinje, må ej utan 
riksantikvarieen samtycke ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan 
väsentlig förändring. 

Byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll. 
(Riksantikvarieämbetet, 1966) 

Se bilaga 2 beslut om byggnadsminne Almen 19. 

4.1.2 Almen 15 (Flachska gården) 

Likt Doktorsgården och Landshövdingegården förklarade riksantikvariet den 15 mars 1966 

tomt nr 15 i kvarteret Almen till byggnadsminne. Denna byggnadsminnesförklaring 

innefattar samma tre skyddsföreskrifter: 

Byggnaderna eller viss del av dem må ej utan riksantikvariens samtycke 
flyttas, rivas eller eljest till sitt yttre ombyggas eller förändras 

Det till byggnaderna hörande markområdet, på den till dessa föreskrifter 
hörande kartan markerat med streckad begränsningslinje, må ej utan 
riksantikvarieen samtycke ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan 
väsentlig förändring. 

Byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll. 
(Riksantikvarieämbetet, 1966) 

Se bilaga 3 beslut om byggnadsminne Almen 15. 
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4.1.3 Kommentar till byggnadsminnesförklaringen 

I teoridelen beskrivs hur en byggnadsminnesförklaring upprättas. Det man kan se från 1966 

års beslut om byggnadsminne är att inga större utredningar och klara motiv finns för 

byggnadsminnena. Dock anser man fortfarande byggnaderna är viktiga att bevara och därför 

upprättas ett byggnadsminnesskydd. Dock har en värdemotivering gjorts av kommunen i 

efterhand vilket presenteras i efterföljande kapitel 

4.2 Värdemotivering för Almens byggnader  

Byggnadernas kulturhistoriska värdemotivering eftersökts eftersom de saknats i 

byggnadsminnesförklaringen från 1966, likt de motiveringar som beskrivs närmare i 

teoridelen Nivåer för skydd av kulturminnen, vilket ska ligga tillgrund för 

byggnadsminnesbeslutet. Karlstads kommun har i deras kulturmiljöprogram värderat varje 

enskild byggnad enligt följande (Karlstads kommun, 2012). Utöver byggnadsminnena så har 

även Stadshuset en värdemotivering eftersom kommunen anser byggnaden som viktig. 

4.2.1 Almen 19 (Doktorsgården och Landshövdingsgården)  

Landshövdingegården 

Byggnaden är välbevarad och ingår i en miljö med sammanhängande 
trähusbsbyggelse uppförd före stadsbranden 1865. Byggnaderna är 
representativa för den panelarkitektur som var vanlig i Karlstad före 
branden. Det socialhistoriska och samhällshistoriska värdet ligger i 
möjligheten att se hur staden såg ut för flera hundra år sedan och hur 
människor levde då. Den ålderdomliga byggnadstraditionen ger byggnaden 
ett byggnadshistoriskt värde. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad före 
branden". Viktiga karaktärsdrag: Byggnadsvolymen, fasad av stående 
lockpanel. Fönstersättning och fönsterrutsindelning. Knutlådor. 
Dekorationer och fönsteromfattningar. Entréerna och belysningsarmatur. 
Brutet sadeltak med skiffer, takdetaljer och hängrännor av ärgad koppar. 
(Karlstads kommun, 2012) 

Doktorsgården 

Byggnaden är välbevarad och ingår i en miljö med sammanhängande 
trähusbsbyggelse uppförd före stadsbranden 1865. Byggnaderna är 
representativa för den panelarkitektur som var vanlig i Karlstad före 
branden. Det socialhistoriska och samhällshistoriska värdet ligger i 
möjligheten att se hur staden såg ut för över hundra år sedan samt hur 
människor levde då. Den ålderdomliga byggnadstraditionen ger byggnaden 
ett byggnadshistoriskt värde. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad före 
branden". Viktiga karaktärsdrag: Byggnadsvolymen, fasad av stående 
lockpanel. Fönstersättning och fönsterrutsindelning. Dekorationer i form av 
kolonner och fönsteromfattningar. Entrén mot Älvgatan. Brutet sadeltak 
med skiffer, takdetaljer och hängrännor av ärgad koppar. (Karlstads 
kommun, 2012) 
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Uthuslängorna 

Byggnaden är välbevarad och representativ för den panelarkitektur som var 
vanlig i Karlstad före branden. Det socialhistoriska och samhällshistoriska 
värdet ligger i möjligheten att se hur staden såg ut för flera över år sedan 
och hur människor levde då. Den ålderdomliga byggnadstraditionen ger 
byggnaden ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden är av en byggnadstyp 
som är mycket ovanlig Karlstad i dag. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad 
före branden" med sammanhängande trähusbebyggelse uppförd före 
stadsbranden 1865. Viktiga karaktärsdrag: Byggnadsvolymen, fasad av 
stående rödmålad lockpanel. Fönstersättning och fönsterrutsindelning. 
Knutlådor. Sadeltak med enkupigt lertegel. (Karlstads kommun, 2012) 

 

Byggnaden är välbevarad och representativ för den panelarkitektur som var 
vanlig i Karlstad före branden. Det socialhistoriska och samhällshistoriska 
värdet ligger i möjligheten att se hur staden såg ut för flera över år sedan 
och hur människor levde då. Den ålderdomliga byggnadstraditionen ger 
byggnaden ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden är av en byggnadstyp 
som är mycket ovanlig Karlstad i dag. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad 
före branden" med sammanhängande trähusbebyggelse uppförd före 
stadsbranden 1865. Viktiga karaktärsdrag: Byggnadsvolymen, fasad av 
stående rödmålad lockpanel. Fönstersättning och fönsterrutsindelning. 
Knutlådor. Sadeltak med enkupigt lertegel. (Karlstads kommun, 2012) 

4.2.2 Almen 15 (Flachska gården) 

Östra flygeln  

Välbevarad byggnad. Byggnaden är en del av den äldre bebyggelsen i 
kvarteren Gäddan, Almen och Laxen vilket ger ett miljömässigt värde. 
Byggnaden har även ett social- och samhällshistoriskt värde i och med att 
den är en av få byggnader som klarade sig i stadsbranden 1865. Det 
socialhistoriska och samhällshistoriska värdet ligger i möjligheten att se hur 
staden såg ut för flera hundra år sedan samt hur människor levde då. Den 
ålderdomliga byggnadstraditionen ger byggnaden ett byggnadshistoriskt 
värde. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad före branden". Viktiga 
karaktärsdrag: Byggnadsvolymen. Fasad av stående locklistpanel, 
knutlådor. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Byggnadens ålderdomlighet i 
materialval och byggnadssätt. (Karlstads kommun, 2012) 

Huvudbyggnaden 

Välbevarad byggnad. Byggnaden är en del av den äldre bebyggelsen i 
kvarteren Gäddan, Almen och Laxen vilket ger ett miljömässigt värde. 
Byggnaden har även ett social- och samhällshistoriskt värde i och med att 
den är en av få byggnader som klarade sig i stadsbranden 1865. Det 
socialhistoriska och samhällshistoriska värdet ligger i möjligheten att se hur 
staden såg ut för flera hundra år sedan samt hur människor levde då. Den 
ålderdomliga byggnadstraditionen ger byggnaden ett byggnadshistoriskt 
värde. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad före branden". Viktiga 
karaktärsdrag: Byggnadsvolymen. Fasad av stående locklistpanel, 
knutlådor. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Byggnadens ålderdomlighet i 
materialval och byggnadssätt. (Karlstads kommun, 2012) 
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Västra flygeln 

Byggnaden är välbevarad och ingår i en miljö med sammanhängande 
trähusbsbyggelse uppförd före stadsbranden 1865. Byggnaderna är 
representativa för den panelarkitektur som var vanlig i Karlstad före 
branden. Det socialhistoriska och samhällshistoriska värdet ligger i 
möjligheten att se hur staden såg ut för flera hundra år sedan samt hur 
människor levde då. Byggnaden användes som postkontor under mitten av 
1800-talet. Den ålderdomliga byggnadstraditionen ger byggnaden ett 
byggnadshistoriskt värde. Flachska gårdens västra flygel har under 1800-
talet inhyst postkontor, vilket ger den ett samhällshistoriskt värde. Ingår i 
den värdefulla miljön "Karlstad före branden". Viktiga karaktärsdrag: 
Byggnadens form, kvadratisk, och litenhet. Fasad i stående lockpanel med 
"knutlådor". Fönstersättning och fönsterrutsindelning, tak form och lertegel. 
Tvådelad entrédörr med överljus och dekorationslist under takfot. (Karlstads 
kommun, 2012) 

4.2.3 Stadshuset 

Byggnaden är välbevarad och tidstypisk för 1960-talet. Det faktum att det 
är ett stadshus ger ett samhällshistoriskt värde liksom ett kontinuitetsvärde 
eftersom det används likadant i dag. Ingår i den värdefulla miljön "Karlstad 
före branden". Viktiga karaktärsdrag: Fördelningen i fasaden mellan tegel 
och glas. Utsmyckningarna i form av dekorerade räcken, stenpartiet invid 
entrén och skärmtaket över densamma. Takmaterial är ärgad koppar. 
(Karlstads kommun, 2012) 

4.3 Detaljplan för Almen 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer vad som får och inte får 

göras med marken som den innefattar. Den bestämmer även vilken funktion som 

byggnaderna i området ska inneha. Dessa kan exempelvis benämnas som B, H och A dvs. 

bostäder, handel och allmänna byggnader. Detaljplanen beskriver vidare bl.a. tillåten storlek 

och höjd på byggnaderna, tomtindelning, och markhöjder. En detaljplan består av en 

plankarta, en planbeskrivning och eventuellt en genomförandebeskrivning. För att en 

detaljplan ska kunna ändras måste ändringen antas genom en politisk process.  

Detaljplaner och bestämmelser rörande den samma är offentliga handlingar och har 

tillhandahållits av Karlstad kommun. 

Beskrivning av detaljplanen: 

De röda byggnaderna med en ”K” märkning är byggnader som innehar ett speciellt 

kullturhistoriskt värde. Dessa är skyddade av kommun, landsting eller riksantikvariatet. Det 

område som är brunt och har betäckningen ”B” är avsatta för bostadsändamål. ”A” betyder 

att det är ett område som är avsatt för allmänt ändamål, området har i detaljplanen fått 

färgen ljusgrön. Den mark som finns i kvarteret är så kallad ”prickmark” och det betyder att 

den inte får bebyggas. 

Se även Bilaga 4 för beskrivning av detaljplan 
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Figur 13. Detaljplan för kvarteret Almen 
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4.4 Sammanfattning och analys 

De sju byggnader som är byggnadsminnen värderas likvärdigt då de överlevde branden och 

visar det social- och samhällshistoriska värdet för flera sekel tillbaka i tiden. Där stor vikt 

läggs i deras form och fasad. Motiveringen för att stadshuset är en värdefull byggnad ligger i 

att det är just ett stadshus. Enligt efterföljande rubrik, planerar kommunen att flytta ifrån 

stadhuset, detta öppnar för möjligheter.  

Det framgår ur detaljplanen samt lagar och bestämmelser att en ombyggnation eller ändring 

av de befintliga kulturhistoriska byggnaderna inte är rekommenderad. För att en sådan 

ändring skulle få göras så måste en politisk process genomgås. Denna process skulle vara allt 

för tidskrävande för rapportens tidsplan, därför görs inga fysiska förändringar med de 

kulturhistoriska byggnaderna. Detta var delvis förutsett och eftersom områdes- och SWOT 

analysen, som presenteras i kapitel 5, visar att byggnaderna utgör en klar styrka för området 

så är ändring av dem inte heller något som bör eftersträvas. Byggnaderna bör istället 

bevaras och markeras på så sätt att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade. 

Vad som däremot kan göras med kulturbyggnaderna är en verksamhets- och 

närmiljöutveckling. Med det menas att funktionerna och verksamheterna i byggnaderna kan 

ändras och att området runtomkring, dvs. tomten, kan utvecklas. En sådan ändring och 

utveckling kan bidra till att öka attraktiviteten för området, och göra det mer välbesökt än 

vad det är idag. Till exempel kan ett café attrahera fler människor till området.  Förslaget till 

verksamhet- och närmiljöutveckling framkom under en workshop med SWECO, där 

närvarande var: Camilla Sundin, Arkitekt och Sebastian Fors, Landskapsarkitekt samt de två 

rapportförfattarna David Larsson och David Engström.  

SEHE-metoden har här utmynnat i en checklista. Den beskriver viktiga punkter från 

förundersökningen av de kulturhistoriska byggnaderna. Förslaget bör kunna svara på och 

motivera dessa frågor för att på ett bra sätt kunna utveckla och bevara de kulturbyggnader 

som finns.  

Tabell 2. Utvärderingslista av arbetet med kulturintressen 

Egenskaper Frågeställning 

Bevarande Har kulturbyggnaderna bevarats på ett bra sätt? 
 

Värdeskapande Är åtgärder som gjorts angående byggnaderna värdeskapande på 
något sätt? 

Utveckling Har någon utveckling av kulturbyggnaderna har skett? 
 

Information Finns information lättillgänglig i anknytning till byggnaderna eller 
på annat vis? 

Uppmärksammande Anses byggnaderna vara mer uppmärksammade än tidigare? 
 

Tillgänglighet  Är kulturintressena tillgängliga för allmänheten? 
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Checklistan som framtagits ger en övergripande blick av vad som är viktigt vid utveckling av 

de kulturhistoriska byggnaderna och är faktorer som gör att utvecklingen av byggnaderna 

kan göras utan att de ändras eller rivs. 

4.5 Bostadsmöjligheter 

Den gjorda utredningen stödjer sig på lagar, regler och teoretisk fakta som presenterats i 

teoristudien samt det tillhandahållna materialet från kommunen. Möjligheterna till bostäder 

finns i kulturbyggnaderna, detta får dock inte medföra någon ändring av byggnaderna.  

Stadshuset tar upp en stor del av området och avskärmar det mot Drottninggatan. Idag sitter 

teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen i 

huset. En nybyggnation på innergården är inte rimlig och detaljplanen säger även att sådan 

inte får ske. En undersökning gjordes angående kommunens verksamhet i stadshuset. Där 

framkom antydningar som senare bekräftades av Värmlands Folkblad. Enligt Värmlands 

Folkblad utreder Karlstads kommun möjligheterna att flytta sin verksamhet från det 

nuvarande stadshuset till bättre lämpade lokaler (Schmidt, 2013). I och med den eventuella 

flytten uppstår möjlighet till utveckling och ändring av stadshuset då det inte är en byggnad 

som är kulturmärkt. Utredningen av att anlägga bostäder i området ger alltså att det 

nuvarande stadshuset har möjligheter för bostäder. 
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5 Utredningar 

I kapitlet presenteras resultatet av utredningar som gjorts, kombinerat med teoridelarna.  

5.1 Områdesanalys av kvarteret Almen 

Till grund för områdesanalysen ligger delar av Sweco’s Designprocess. Insikten av platsen 

från analysen gör sedan att arbetet med planeringen och projekteringen går smidigare. 

Modellen bestod i en framarbetad punktlista som hjälpte till att kartlägga platsens 

egenskaper och karaktär. Exempel på egenskaper och karaktärer kan vara bebyggelse, 

platsens naturliga förutsättningar samt verksamheter och utbud.  

 

5.1.1 Resultat av områdesanalys för kvarteret Almen 

Kvarteret Almen är beläget utmed Klarälven i centrala Karlstad. Det är ett flackt område utan 

betydande höjdskillnader som är bebyggt med både privata och offentliga byggnader, 

området utgör ett av Karlstads äldsta med anor från tidigt 1600-tal. 

 

Figur 14 Kvarteret Almen och delar av Almen, Källa: Eniro.se 
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Platsen 

 

Figur 15 Områdesindelning av Almen. 1 Dokorsgården, 2 Landshövdingegården, 3 Almen 19, 4 Flachska gården, 5 stadshuset. 

 

Innergården (Gulstreckat område i Figur 15) 

Innergården består i ett område med gräs omgiven av gångstigar. Den sydvästra delen av 

innergården fungerar som parkering till stadshuset och dess anställda. Husen fungerar som 

bullerskydd, särskilt mot den mer trafikerade Drottninggatan i söder men även mot 

kringliggande gator. På innergården är stadspulsen inte alls lika stark som i söder och den ger 

ett bakgårdsintryck. Husen är rumsbildande med ”extra ordinära väggar”, förutom mot 

söder där stadshuset breder ut sig. 

Öster (i rapporten benämnd torget. Grönrutingt område i Figur 15.) 

Den nordöstra delen av kvarteret skapar en naturlig knutpunkt och mötesplats. Där verkar 

aktiviteten och rörelsen vara som störst. Fredsgatans slut i söder utgörs av en parkering och 

övergår därefter i två cykel- och gångvägar, vilka verkar vara väl använda. Viktiga siktlinjer 

kan vara hela vägen ner till tågstationen och över till gamla teatern på Klara. De olika 

kvarteren Almen och Almen skiljer sig från varandra i och med olika byggnadstyper och 

byggnaderna skapar en, lite instängd, korridor. Denna plats är märkt av Karlstadkommun 

som en osäker plats kvällstid. 

Söder 

Den södra sidan av Almen består i princip bara av stadshuset och dess parkering. På 

framsidan av stadshuset byter området karaktär. Stadspulsen märks direkt i och med trafik, 

människor och ljud. En sak som är utmärkande här är de elbilsladdare som finns utmed 
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parkeringen mot Drottninggatan. Detta ger ett modernt intryck till skillnad från de andra 

områdena. Den södra sidan upplevs som kvarterets ”framsida”. 

Väster (Lilastreckat område i Figur 15) 

Gränsen i väster utgörs av Pihlgensgatan. Förutom öppningen in till stadshusparkeringen så 

är kvarteret otillgängligt från gatan, detta då tomten till Flachska gården är avgränsad med ett 

staket. Även om trafiken inte är lika frekvent som på Drottninggatan så är den ändå märkbar. 

Gatrummet som uppstår här ger en gammaldags känsla och har en två viktiga siktlinjer, dels 

mot älven i norr och mot Tempelriddargården i söder. Flachska gården som ligger i 

kvarterets nordvästra hörn är väldigt vacker med rik växtlighet. 

Norr (Orangestreckat område i Figur 15) 

Utmed Klarälven ligger Älvsgatan, som ut med Almen är kullerstensbelagd, den här sidan 

upplevs som ”baksidan”. Älvgatan är en del av det planerade Älvstråket. Kullerstensvägen 

har bara en smal trottoar, mot kvarteret, och det begränsar framkomligheten till fots. 

Markerad cykelväg saknas, trotts detta verkar detta vara ett cykelstråk mot bland annat 

sjukhuset. Ut med älven ligger en rad träd, upp mot två tredjedelar av träden uppges vara 

sjuka och bör tas ned eller ersättas. Siktlinjer som upplevs som viktiga är mot Klarälvsbron, 

utöver älven mot Klara och in mot centrum, residenstorget och Tingvallabron 
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Upplevda stråk 

 
Figur 16. Upplevda stråk runt Almen  

 

 
Figur 17. Kommunens modell, Källa: Karlstad.se  

  

Gång och cykelväg 

Biltrafik 

Busstrafik 

Cykelstråk 

Spontant cykelstråk 

Gångstråk 

Bilstråk 
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Figur 20 Flachska gården, Källa: Googlemaps.com 
GGooglemaps.com 

Befintliga byggnader i figur 15 

1 & 2. Doktorsgården är byggt tidigt under 1800-talet. I det intilliggande huset flyttade redan 

år 1779 Värmlands första landshövding in, och därmed fick huset sitt namn 

Landshövdingegården. Husen 

tros vara byggda i stilen 

Rokoko och vara väl bevarade.  

Utmärkande i husens fasader 

är de synliga bärelementen 

som pelare och ”takfot” samt 

entréerna.   

 
 
3. Till Landshövdingegården hör även en röd byggnad som benämns som Almen 19. Denna 

byggnad bör vara från samma tidsepok som Landshövdingsgården. Den charmiga byggnaden 

präglas av aningen sneda och 

krokiga väggar vilket ger en 

lantlig och historiskt gammal 

känsla. Byggnaden används 

idag till bl.a. cykelgarage.  

 

4. Flachska gården tros vara en av Karlstads äldsta kvarvarande byggnader med anor från 

sent 1600-tal. I den gröna fasaden skymtar konturer från husets ursprungliga utförande. År 

1950 restaurerades husen pga. det dåliga skick som de var i. Huvudbyggnaden fungerar idag 

som bostad medan det bedrivs bl.a. en begravningsbyrå i en av flyglarna. Gården avskärmas 

från insyn och buller med gårdens omkringliggande staket och dess gröna trädgård. 

 

 

 

 

  

Figur 18. Landshövdingsgården och Doktorsgården (Vit) Källa: Googlemaps.com 

Figur 19. Almen 19 från innergården, Foto David Larsson 
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Figur 21. Stadshuset, Källa: Googlemaps.com 

 

5. Stadshuset i södra delen av kvarteret skiljer sig från de övriga husen. Det är det enda 

huset i kvarteret som 

påverkar stadssiluetten och 

är byggt i tegel. Det är 

rumsbildande på så sätt att 

det skapar en bakgård av 

innergården och övrig 

bebyggelse. Huset är från 

1960-talet.  

5.1.2 Sammanfattning och slutsatser av områdesanalysen 

Områdesanalysen beskriver ett område med stor utvecklingspotential men med begränsade 

möjligheter. Detta på grund av de kulturbyggnader som ligger i området. Detta ska dock inte 

ses som ett hinder, som det ofta görs i planeringen, utan som en tillgång.  

De enda området som har mindre utvecklingspotential är Flachska gården. De andra 

områdena är intressanta ur ett utvecklingsperspektiv. Innergården som idag är relativt 

stängd för allmänheten gör det till en ödslig plats. Norra och östra delen av området är idag 

de livligaste delarna av kvarteret, detta med undantag från söder där Drottninggatan gör sig 

påmind, men även här finns det problem som begränsad rörelse och blandad bil-, gång- och 

cykeltrafik. Ytterligare problem i området är den begränsade belysningen och avsaknadet av 

människor vilket skapar en avskildhet, där även stadshuset begränsar utnyttjandet av 

området. De flesta som vistas i området är förbipasserande och få stannar till. Området 

ligger inom gångavstånd till centrum, buss- och tågstation vilket ger det bra förutsättningar 

till förbindelser och kollektivtrafik. Dock innehar området egenskaper som är sällsynta i 

städer. Det kulturhistoriska värdet i området är stort samtidigt som det finns 

utvecklingspotential. Resultatet av platsbesöket är en översiktlig områdesanalys som utgår 

ifrån Sweco’s Designprocess. De brister som kan förekomma i analysen, på grund av 

oerfarenhet av metoden, täpps till vid den tillhörande workshopen. Workshopen 

tillsammans med Sweco Architects ger styrka och trovärdighet till resultatet. Dock var inte 

erfarna platsanalytiker med under platsbesöket vilket kan ha gjort att detaljer missades på 

platsen. Samma erfarenhetsbrister kan också vara en fördel för resultatet då andra 

infallsvinklar kan komma fram. Alltså bör blandningen av analys och workshop, oerfarenhet 

och erfarenhet, ses som en styrka för resultatet. 
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5.2 SWOT analys av kvarteret Almen 

SWOT analysen är en beprövad metod inom branschen och metoden ger en tydlig 

kartläggning av områdets egenskaper och kvaliteter. Denna fungerar som ett komplement 

till områdesanalysen, som är mer berättande och beskrivande. Analysen gjordes i samband 

med platsbesöket. 

5.2.1 Resultat av SWOT analys 

 

Styrkor 

 De historiska inslagen i gatrummen och byggnader, som ger en ”gamlastan” känsla. 

 Älven, som ger närhet till vatten. Och berikar miljön. 

 Placeringen nära centrum och utmed Älvstråket 

 Tillgängligheten till kvarterets gränser. 

 Vyerna över älven och in mot staden från norr. 

 Bullernivån och stadspulsen är låg trots det centrumnära läget. 

 Byggnaderna verkar vara bra bevarade och i gott skick. 

 Barriärer som skärmar av, ex. Stadshuset 

Svagheter 

 Den otillgängliga innergården 

 Trafiken i norr som minskar tillgängligheten. 

 Platsen i den nordöstra delen av området anses som en otrygg plats av kommunen. 

 Stadshuset, som gör kvarteret till en baksida. 

 Den privata marken som utgör delar av kvarteret är begränsande. 

 Barriärerna som avskärmar, Stadshuset och flertalet staket samt parkeringen i väster.  

Möjligheter 

 Höja områdets attraktivitet för stadsborna och turister. 

 Ökad handelverksamhet i detaljhandel och småbutikerna i kvarteret. 

 Skapa mötesplatser i och runt kvarteret. 

 Nya bostäder. 

 Förstärka förbindelserna med centrum. 

 Understryka Karlstads historia. 

 Öka rörelsen och livet i området. 

 Sammanlänka området med kvarteret Gäddan och Björnen. 

Hot 

 Kommersialiserande av området och att det kulturhistoriska värdet minskar. 

 Otrygghetskänslan som kan skapas på en bakgård. 

 Ett ökat trafikbehov. 

 Ett slutet och otillgängligt gårdsrum.  
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5.2.2 Sammanfattning av SWOT analys 

Något som både SWOT- och områdesanalysen tydligt pekar på är det kulturhistoriska värdet 

på platsen som utan tvekan är dess största tillgång. Men även de hot som kunde ses är 

kartlagda. Dessa kommer att tas i beaktning vid utformningen av området där målen är att 

ta bort hoten, minska svagheterna, utnyttja de möjligheter som finns och att ta tillvara på de 

styrkor som analysen visar. Även här gäller förhållandet om erfarenhet och oerfarenhet, som 

i kapitel 5.1.2. Men eftersom även SWOT analysen bearbetades under en workshop på 

Sweco så stärks även den. 
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5.3 Social hållbarhet 

Rapporten fokuserar på tre områden inom social hållbarhet. Fokusområdena är 

mötesplatser, trygghet och social mångfald. Utredningarna av dessa kommer att presenteras 

i avsnitten nedan med hjälp av SEHE- analyser. Analyserna lyfter fram viktiga punkter som är 

viktiga för respektive fokusämne. Mer att läsa om teorierna bakom dessa ämnen finns i 

teorikapitlet. 

5.3.1 Resultat för social hållbarhet 

Förutsättningarna för Almen som mötesplats, trygghet och social mångfald grundar sig på 

teoristudien, SWOT-analysen och områdesanalysen. De olika punkterna är framtagna från 

samma förutsättningar och anses viktiga för att Almen och beskrivs innan varje tabell. 

Finns det samlingspunkter och sittplatser i området kommer förutsättningar för möten att 

uppstå. En samlingsaktivitet är en aktivitet som människor kan samlas runt, dessa kan 

fungera som utmärkta mötesplatser. Stråken ökar rörelsemöjligheterna runt området, 

används dessa kommer fler möten mellan människor att uppstå. Att området är tillgängligt 

som en mötesplats för alla är viktigt och eliminerar segregationen. 

Tabell 3. Förutsättningar för mötesplats 

Punkt Följdfråga Svar 

Samlingspunkter Finns anlagda eller tänkta samlingspunkter i området? 
”Torget” i nordöstra delen är det enda som idag kan ge en 
svag antydan till samlingsplats. Annars saknas sådana. 

Nej 

Sittplatser Finns utplacerade sittplatser? 
Sittplatserna i området är begränsade till den mur som finns i 
nordöstra delen av området. D.v.s.. ”torget” 

Delvis 

Möten Finns möjlighet till spontana/planerade möten i området? 
Möjligheten finns alltid men är begränsad på grund av b.la 
trafik, bristen på sittplatser och smala trottoarer. 

Ja 

Samlings aktiviteter Finns aktiviteter som människor kan samlas runt?  
Aktiviter av sådant slag saknas idag. 

Nej 

Stråk Finns blandning av stråk som är användarvänliga? 
Det finns en blandning av stråk men dessa kan knappast 
sägas vara användarvänliga då fotgängare, cyklister och 
bilister ska samsas om samma ytor. 

Delvis 

Handikappanpassat Är området handikappanpassat? 
Området i sig är i största allmänhet plant men saknar 
hjälpmedel för synnedsatta. Dessutom har Alvgatan, som är 
kullerstensbelagd, en trottoarkant som minskar 
tillgängligheten. Det är alltså inte aktivt handikappanpassat. 

Nej 

Tillgänglighet Är området och byggnader tillgängligt för alla? 
Området är i dagsläget inte tillgängligt för alla. Då 
innergården inte är allmän plats. Omkringliggande gator är 
tillgängliga. 

Delvis 
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Rörelsen, uppsynen och närvaron är faktorer som gör att människan känner sig tryggare. 

Vetskapen om att hjälp finns nära till hands om så behövs skapar en trygghetskänsla på 

platser som Almen. Om området är lättillgängligt kan medmänniskor snabbt kan ta sig till 

platsen och hjälpa till. Trafiken kan vara ett hinder för människor att gå på trottoarer eller 

gator, trafiken kan öka stressnivån och göra människor oroliga. Att se vad som finns i 

området ökar trygghetskänslan, bra täckande belysning är ett hjälpmedel som ofta används. 

 

Tabell 4. Förutsättningar för trygghet 

Punkt Följdfråga Resultat 

Rörelse Finns betydande utmärkande rörelse i området? 
Älvgatan och östra passagen har en viss trafikerad rörelse 
för b.la. pendlare. Drottninggatan har även den trafikerad 
rörelse. Inne i kvarteret finns dock ingen rörelse. 

Delvis 

Övervakning Har området naturlig övervakning av medmänniskor? 
Innergården har ingen överblickbarhet eller insyn och i 
övrig är den begränsad förutom på Älvgatan och 
Drottninggatan där den anses vara god. 

Delvis 

Belysning Är området upplyst? 
Det är överlag undermålig belysning i området nattetid. 

Nej 

Tillgänglighet Är området lättillgängligt? 
Områdets ytterkanter är lättillgängliga med både fordon 
och till fots. Innergården är avstängd och inskärmad.  

Delvis 

Närvaro Finns känslan av närvaro i området? 
I södra och norra delarna av området är känslan av närvaro 
bra, dagtid är den relativt bra överallt förutom på 
innergården. Nattetid försämras känslan markant då de 
enda som rör sig i området är nattgäster på Timmys Grill vid 
Residentstorget.  

Delvis 

Trafik Anses trafiken ge en otrygg känsla? 
Älvgatan är trång och kan ge en otrygg känsla då bilar, 
cyklister och gångtrafikanter samsas om en smal trottoar 
och gata som också används som parkering. 

Delvis 
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Punkterna syftar till att skapa förutsättningar för alla grupper att samlas i kvarteret och att 

ingen grupp eller individ ska uteslutas från området. Ett flerfunktionellt område ger 

möjlighet för personer med olika intressen att vistas där. Detta är faktorer som ger möjlighet 

till mångfald. 

 

Tabell 5. Förutsättningar för social mångfald 

Punkt Följdfråga Resultat 

Byggnadstyper Finns olika byggnadstyper i området? 
Området består av äldre byggnader och hus från 16-1800 
tal, den enda byggnaden som är nyare är Stadshuset som 
troligen är från 60-70 talet, 

Delvis 

Verksamheter Finns det en variation av verksamheter? 
Variationen av verksamheter finns men är låg. Kommunal 
verksamhet och detaljhandel samt en begravningsbyrå. 

Delvis 

Flerfunktionellt Har området flera olika funktioner? 
Området fyller funktionen som arbetsplats och handel. Det 
innehåller även en representationsvåning för Karlstad 
kommun. Fler funktioner och större blandning skulle 
behövas för att uppfylla ett ”Ja”. 

Delvis 

Åldersgrupper Är området inbjudande för olika åldersgrupper? 
Området är idag inte speciellt inbjudande för någon men 
det utesluter heller inga åldersgrupper.  

Delvis 

Etniska grupper Utesluter/hindrar området någon etnisk grupp? 
Ingen grupp utesluts från området men då det inte är 
inbjudande för någon så utesluts de flesta som inte har 
något speciellt ärende i området. 

Nej 

Handikappanpassat Är området handikappanpassat? 
Området är i dagsläget inte aktivt handikappanpassat. 

Nej 

Tillgänglighet Är området tillgängligt för alla? 
Området är i dagsläget inte tillgängligt för alla. Då 
innergården inte är allmänplats. Omkringliggande gator är 
tillgängliga. 

Delvis 

 

5.3.2 Sammanfattning och analys av social hållbarhet 

Eftersom begreppet hållbarhet har olika definitioner blir det också komplext att mäta den 

uppnådda graden. Lösningen för att kunna göra detta är en SEHE-analys. Checklistorna som 

utarbetats syftar till kvarteret Almens utformning och egenskaper. Analysen visar att 

området har sina brister rörande mötesplatser, trygghet och mångfald. Förbättringar går att 

göra på så gott som varje punkt. Punkter som kan anses utmärkande är den bristande 

belysningen, avsaknadet av tydliga samlingspunkter, samlings aktiviteter och 

handikappanpassning. Kanske beror detta på att området har stått orört under en längre tid 

medan staden har vuxit.  
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Listorna kan vara en motivering till att området faktiskt behöver utveckling av den sociala 

hållbarheten. Brister kan finnas i resultatet och den metod som används, resultatet är 

subjektivt, och för att få ett så bra resultat som möjlig borde dessa listor delas ut till 

allmänheten eller en större grupp. Det skulle ge en objektiv bedömning och fånga 

allmänhetens åsikter, det skulle kunna ske i samband med en förslagsutställning.  

5.4 Ekologisk hållbarhet 

Rapporten fokuserar på två områden inom Ekologisk hållbarhet. Fokusområdena är 

ekologisk mångfald och deponi. Utredningarna av dessa kommer att presenteras i avsnitten 

nedan med hjälp av SEHE- analyser. Analyserna lyfter fram viktiga punkter som är viktiga för 

respektive fokusämne. Mer att läsa om teorierna bakom dessa ämnen finns i teorikapitlet. 

5.4.1 Resultat för ekologisk hållbarhet 

Med samma grunder som i den sociala hållbara utvecklingen upprättades även checklistor 

med SEHE-metoden för de olika fokusområdena inom ekologisk hållbarhet. Checklistorna tar 

upp de aspekterna som anses viktigast. De är övergripande och ska visa prov på att ansvariga 

för planeringen aktivt arbetat med frågor rörande ekologisk hållbarhet. Har denna gjort det 

på ett positivt sätt kommer utfallet bli bra och kunna användas som motivering och stärka 

förslaget. 

 

Tabell 6. Ekologisk mångfald 

Punkt Frågeställning och motivering av resultat Resultat 

Central roll Har naturen en betydande plats i området? 
Det finns relativt mycket grönska i området i form av 
en mindre park, Flachska gården samt innergården. 

Ja 

Variation Finns variation av växter? 
Variationen i området får anses som bra i jämförelse 
med andra stadsdelar inom samma avstånd från 
centrum. 

Ja 

Djurliv Har platsen ett betydande djurliv?  
Något betydande djurliv finns inte på platsen. 

Nej 
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Checklistans punkter har framarbetats från teoristudien och anses viktiga för att kunna 

skapa en bra förutsättning för att mängden deponi i området ska minimeras. 

 

Tabell 7. Minimering av deponi 

Punkt Frågeställning och motivering av resultat Resultat 

Återvinning Finns möjlighet till återvinning i området? 
Området är idag inte utrustat med 
återvinningsmöjligheter förutom ett fåtal papperskorgar. 

Nej 

Utsatthet Är området speciellt utsatt för deponi? 
Verksamheterna är inte av deponerande art. Detta i 
samband med att människor inte stannar till på platsen 
gör att det inte är speciellt utsatt för deponi. 

Nej 

Uppmuntrande Uppmuntrar området till sortering/återvinning av deponi 
och avfall? 
Det uppmuntrar inte till återvinning/sortering. 

Nej 

 

5.4.2 Sammanfattning och analys av ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska mångfalden i en stadsmiljö, som kvarteret Almen utan en allt för betydande 

om- eller nybyggnation, är begränsad. Detta är beroende på projektets storlek och placering. 

Om förändringar ska göras med biotopen bör en biolog inkluderas i arbetet för att göra en 

omfattande utredning om vad som händer med de befintliga biotoper som redan finns på 

platsen. Bevarandet bör istället vara vägledande så att det som finns inte tar skada. Den 

deponering som finns i området går att förbättra på alla punkter. Även om området inte är 

speciellt utsatt för deponi. Att uppmuntra till sortering och återvinning kan leda till minskad 

deponi, då är det en fördel om lättillgängliga sätt att sortera och återvinna finns i området. 

5.5 Miljöpsykologi 

Rapporten berör ämnet miljöpsykologi där planeringen av en god parkmiljö beskrivs. 

Teorikapitlet miljöpsykologi tar upp punkterna trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, 

kraftfullhet, social status, affektion och originalitet. Utredningarna av dessa kommer att 

presenteras i avsnitten nedan med hjälp av SEHE- analyser. Analyserna lyfter fram viktiga 

punkter som är viktiga för respektive fokusämne. Mer att läsa om teorierna bakom dessa 

ämnen finns i teorikapitlet. 
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5.5.1 Resultat för miljöpsykologi 

Resultatet baseras på teoridelen om Miljöpsykologi, samt platsbesöket. Utifrån dessa har ett 

visst antal frågor tagits fram som skall besvaras med ”Bra”, ”Medel”, ”Dålig”, ”Ja”, ”Nej” eller 

”Delvis” och motiveras. De pedagogiska och upplysande funktionerna samt faktorerna 

grundar sig på teoridelen om miljöarbeten. 

 

Tabell 8 Miljöpsykologi 

Punkt Frågeställning och motivering av resultat Resultat 

Pedagogiska 
funktioner 

Finns pedagogiska funktioner kring miljömedvetenhet i 
området? 
Det finns inga pedagogiska funktioner i dagsläget. 

Nej 

Upplysande faktorer Vilka faktorer är upplysande i positivbemärkelse? 
Området innehar inga upplysande faktorer. 

Nej 

Trivsamhet Anses området vara trivsamt? 
Delar av området har bland annat en förvuxen växtlighet 
och innergården upplevs instängd och ogästvänlig. 

Delvis 

Komplexitet Anses området inneha en komplexitet? Området ger en 
känsla av nyfikenhet, dock väldigt liten. 

Delvis 

Helhet Hur uttrycker sig områdets helhet?  
Stadshusets massiva gestaltning ger en känsla av 
enformighet och stelhet. 

Nej 

Rumslighet Finns olika rumsbildningar i området? 
Byggnadsminnenas utformning ger området ett 
rumsbildande mönster dock blir känslan av instängdhet 
övervägande. 

Delvis 

Kraftfullhet Anses området vara kraftfullt? 
Stadshuset massiva gestaltning ger en känsla av 
kraftfullhet dock blir känslan av instängdhet och 
bakgårds övervägande. 

Delvis 

Social status Hur är områdets sociala status? 
Delar av området är förvuxet och i dåligt skick, men det 
finns även områden som är mer omhändertagna. 

Medel 

Affektion Hur är affektionen i området? 
Byggnadsminnena ger en bra känsla av platsens historia. 

Bra 

Originalitet Anses området ha originalitet? 
Områdets arkitektur ger känslan av att komma till ett 
unikt och särpräglat område i stad och som sätter sin 
egen prägel på staden. 

Bra 

 

5.5.2 Analys av miljöpsykologi 

Checklistan som tagits fram kombinerar förutsättningar för att skapa positiva associationer 

till en plats, pedagogiska funktioner och upplysande faktorer. Dessa ihop tros öka förståelsen 

för hållbar utveckling, främja ett hållbart tänkande samtidigt som det sannolikt blir ett 
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trevligt område att vistas i. Checklistan är flexibel och kan anpassas efter platsens behov och 

egenskaper. Den kan ligga som underlag och motivering till förändringar som är lämpliga att 

genomföra. Används den rätt kan den också läggas som ett komplement till ändringar av ett 

område. Ur checklistan kan det tydligt utläsas att området saknar uppvisandet av 

miljöarbeten, dvs. pedagogiska och upplysande faktorer. Områdets kulturhistoria visar sig 

genom affektionen och originaliteten. Att trivsamheten är så låg anses som ett stort problem 

då målet är att få människor att vistas i området. 

5.6 Stråkutveckling och Almens läge i Karlstad 

Almens läge i Karlstad gör att området ligger utmed flera stråk, dessa kartlades i samband 

med platsbesöket och redovisas nedan. De stråk eller förbindelser som används består av 

knytpunkter som skapar ett flöde mellan sig och passerar genom Almen. 

Torget - Som kärnan i Karlstad är med buss centralen en de viktigaste knutpunkterna. 

Busstationen på torget gör det till en utgångspunkt för många stadsbor och besökande. 

Människor som vill väster ut idag tar antagligen ofta Drottninggatan, Almen kan ge ett 

attraktivt alternativ med älvstråket och längre bort till stadsdelar som Romstad, Våxnäs och 

Sommaro.  

Älvstråket - Det planerade älvstråket kommer att få en stor betydelse i Karlstad. Älven är en 

av Karlstads kännetecken, då Almen ligger utmed det planerade stråket kommer dessa att 

påverka varandra på ett positivt sätt. Att lyfta upp Almen får ses som en del i att lyfta upp 

Älvstråket. Almen har goda förutsättningar att bil en betydande punkt på stråket som 

sträcker från Tingvallabron bort till Gubbholmen. 

Resecentrum - Sträckan från torget till busstationen är ett välanvänt stråk och fler alternativ 

än Drottninggatan bör ges. Här kan Almen erbjuda helt andra kvaliteter än de som finns på 

Drottninggatan. Det kan även bli ett 

stopp på vägen för pendlare eller 

genomresande som har väntetider i 

samband med byten. 

Sjukhuset - Som en av Karlstads 

största arbetsplatser bör det också ha 

flera olika pendlar alternativ. Almens  

placering gör det till en punkt på ett 

av de mest attraktiva pendlingstråken 

för boende i Norra och Västra delarna 

av Karlstad, exempelvis Sundsta, 

Norrstrand och Haga. 

Figur 22. Förbindelser med betydelse för Almen 



48 
 

5.6.1 Analys av stråkutveckling och Almens läge i Karlstad 

En av kvarteret Almens tillgångar är att många stråk passerar förbi Almen och bidrar med liv 

och rörelse. De framtagna exemplen visar på några av de viktigaste stråken som passerar 

genom Almen. Dessa behöver också ses över i sin helhet men eftersom rapporten avgränsar 

sig till området runt kvarteret Almen kommer endast det området att beröras. 

Förbindelserna eller stråken kan ses som en anledning till att kvarteret ska utvecklas. Stråken 

är även viktiga att ta med i en helhetssyn för kvarteret när det utvecklas vilket, som tidigare 

är nämnt, är ännu ett steg i den hållbara utvecklingen. 

5.7 Kvartersutveckling 

Att öppna upp kvarteret och göra det tillgängligt för allmänheten är en viktig aspekt i 

arbetet. Därför gjordes en åtgärdslista för att lättare kunna beskriva nyckelåtgärder som bör 

vidtas. Åtgärdslistan togs fram i samband med den workshop som hölls med Sweco.   

5.7.1 Resultat av kvartersutveckling 

Tabell 9. Kvartersutveckling 

Egenskaper Frågeställning 

Barriärer Behöver ses över och eventuellt omarbetas/ändras för att 
området ska bli mer tillgängligt och attraktivt. 

Privat/halvprivat och 
offentligt område 

En områdesöversyn bör göras för att skapa större 
tillgänglighet. 

Flödesmängd Få mer människor att vistas i området är vitalt och bör 
därför ligga i åtanke i planeringen. 

Tillgänglighet Tillgängligheten i stort, handikappanpassat, bil samt gång 
och cykel trafiken bör ses över. 

Information Information om områden med kulturhistoriska värden bör 
understrykas och markeras tydligare. 

Inbjudande Området bör vara mer inbjudande än vad det är i dagsläget 
och därför bör lämpliga åtgärder vidtas. 

 

Tabellen visar punkter som har framarbetats från teoristudien och anses viktiga kvarteret. 

 

5.7.2 Sammanfattning av kvartersutveckling 

Ur listan framkommer det att förändringar kan göras på de flesta punkter. Förändringarna 

kan innebära att utveckla trafikerade gator för att underlätta för cyklister och 

gångtrafikanter. Eller bryta barriärer för att området ska bli mer tillgängligt. Informationen 

har nämnts i tidigare kapitel och är viktigt på grund av de kulturbyggnaderna som finns. Det 

ses som grundläggande och övergripande faktorer för att kvarteret ska utvecklas.   
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6 Bearbetning av förundersökning och utredningar 

Steget från teorier och undersökningar till ett förslag möjliggjordes genom bearbetning av 

informationen. För att få ett välarbetat förslag prövades flertalet idéer för området genom 

bland annat olika skisser. 

6.1 Skissförslag 

Från sammanställingen av teorin, förundersökningen och utredningarna skissades olika 

förslag fram för kvarteret Almen. Förslagen förhåller sig till de olika delarna som 

presenterats tidigare i rapporten och anpassar sig till de förutsättningar som finns på 

platsen. Två av de skisser som fick mest betydelse för rapporten och förslagets utformning 

presenteras nedan. De båda skisserna arbetades fram genom diskussioner mellan 

författarna och handläggare.  
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6.2 Multikriterieanalys av verksamheter 

För att bestämma vilka verksamheter som skulle passa i utveklingen av området användes 

en multikriterieanalys. Viktningstalen i analysen togs fram genom SWOT- och platsanalysen 

samt genom diskussion och slutsatser från den teori som gavs i kap 7. I analysen har mindre 

tänkbara alternativ som H & M och ICA tagits med för att ge exempel på att det är just 

mindre bra alternativ, och för att stärka analysen. Analysen visar tydligt att de småskaliga 

verksamheternas egenskaper passar bättre än de större och mer kommersiella.  

Analysen visar exempel på typer av verksamheter som passar bäst till Almen enligt de mål 

som satts upp för rapporten. Dessa tas med i förslaget med multikriterieanalysen som 

motivering. Alla verksamheter kommer inte att tas med i förslaget. 
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Positiva kriterier 
 

                        

Mötesplats 
 

5 5 5 3 2 3 3 2 4 3 2 4 

Kulturvärde 
 

5 3 4 5 3 3 5 2 1 1 2 1 

Attraktivitet 
 

3 5 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3 

Bidragande till områdeskoncept 4 2 4 5 4 5 4 2 1 1 3 1 

Variationsvärde* 
 

2 4 2 5 4 1 2 2 2 2 3 1 

Negativa kriterier                         

Kommersialiserande -3 3 3 1 2 2 3 3 5 4 1 5 

Miljöbelastande* 
 

-4 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 4 

Omgivningsstörande* -3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 

Trygghetspåverkande -4 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 3 

  Summa 36 44 58 36 41 45 13 8 2 26 -9 

*Miljöbelastande syftar till nedskräpning i närområdet 

           *Omgivningsstörande syftar till otrevlig buller nivå 

           *Sett till hela Karlstad 

           

Tabell 10, Multikriterieanalys 
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Figur 23 Diagram över verksamheter. y-skalan visar poängen för verksamheterna utifrån multikriterieanalysen 
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7 Förslag för utveckling av kvarteret Almen 

Förslaget togs fram genom kart och plan underlag från kommunen. Underlaget bestod av 

digital karta samt översiktsplan och byggnadsritningar. Utifrån detta material samt skiss 

förslagen ritades områdets upp i Revit Architecture för att få en så verklighetstrogen modell 

som möjligt. Förslaget kring kvarteret Almen är uppdelat i två moment. Det första är en 

överblick för området medan den andra beskriver de olika områdena närmare.  

7.1 Överblick 

Området öppnas upp och blir tillgängligare för allmänheten. Nya verksamheter, i form av 

bland annat café och hantverksbod, flyttar in i delar av den befintliga bebyggelsen. 

Stadshuset renoveras och byggs om, kontor, handel och bostäder flyttar in och kommunen 

flyttar till nya lokaler. Stadshuset får också en öppning in mot innergården och takvåning 

byggs om till ett mer privat område för de boende i huset. Innergården får ett ansiktslyft 

bland annat med ny vegetation, bänkar, schackspel och en boulebana med mera. Förbättrad 

belysning kvällstid tillsammans med bostäderna i stadshuset skapar en ökad trygghet för 

området. Centralt på innergården finns nu också en miljöstation. Ett torg upprättas vid 

områdets nordöstra del. På torget finns ett monument som påminner om Karlstads 

stadsbrand 1865. 

Figur 24 Det nya Almen, figuren visar en bild som är tagen från CAD programmet Revit Architecture från sydväst 
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Figur 25. Förslag till Situationsplan för Kvarteret Almen 
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7.2 Utveckling av olika delområden  

Översiktliga förändringar finns med på situationsplanen, förslaget är också uppdelat i 

områden för att mer ingående kunna berätta om de som gjorts. 

7.2.1 Norra delen 

Älvgatan utmed Almen har gjorts om till lågfartszon och är i 

huvudsak till för biltrafik med ärende i område. Det är också 

markerat cykelfält ut mot älven som för att underlätta för cyklister. 

Staketet mot älven är borttaget och är flyttat ca 2m norr samtidigt 

som det görs om till kedjestaket av typen som finns ut med 

Museigatan, detta görs för att få en friare och bredare gata. Mellan 

träden utmed älven anläggs belysning och sittplatser. I nordöstra 

delen smälter gatan ihop med det torg som finns anlagt och en 

brygga anläggs i älven där småbåtar tillfälligt kan lägga till.  

Trottoaren mot husen är försedd med ”ramper” eller utjämningar 

för att öka tillgängligheten. Ingenting ska göras med vägunderlaget i 

övrigt. Inte heller med de hästkastanjer som står utmed älven. 

Utmed vägen finns det utplacerad en cykelbarometer liknande den 

som finns på Klara och som tidigare visats i rapportens teorikapitel. 

Den visar hur många som cyklat förbi och uppskatta mängd insparad 

CO2 i samband med detta. Orienteringskyltar sätts också upp utmed 

gatan. Dessa upplyser om hur långt det är till olika stadsdelar. 

  

Figur 26 Orienteringsskylt för cyklister,  
Foto: David Engström 

Figur 27 Bild över kvarteret Almen från Nordost 
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Figur 29. Förslagsbild från älven på torget och östra delen av kvarteret 

7.2.2 Östra delen 

Östra delen är omgjort till ett torg. Torget ska ge möjlighet till handel, exempelvis småskaliga 

grönsaksstånd. På flera platser på torget finns nu möjlighet till att sitta. Torget delas på 

diagonalen av den gång och cykelväg som går från Älvgatan in till innergården, skyltar sätts 

upp för att markera företräde till fotgängare. Det befintliga gallerstaket som finns i nordöstra 

delen av torget tas bort och där finns det nu en cykeldepå där cyklister kan stanna till för att 

exempelvis pumpa däck eller hyra en cykel. Längre söder ut på torget, där kullerstensgatan 

har övergått till gräs, ges möjlighet till yngre barn att leka i en lekställning. Parkeringarna i 

söder har tagits bort och ersatts med gräs och gångbana samtidigt som den öppnas upp in 

mot innergården. Detta görs i och med att staketet mellan stadshuset och Almen 19 tas bort. 

De träd som finns i området står kvar som de gör idag, och den vegetation som tas bort är 

den i norra delen i höjd med Landshövdingsgården ersätts med kullersten. I den nylaggda 

gatstenen finns texten ”Hit men inte längre” och markerar stadsbranden. Belysningen i den 

östra delen har förbättrats med hjälp av gammaldags gatlampor samt fasadbelysning på 

kulturbyggnaderna. 

Figur 28 Bild över kvarteret Almen från Nordväst 
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Figur 31. Innergården mellan Sjöbodarna och Bryggan i 
Sundbyberg. Gården är byggd enligt en Ghel princip integrerar 
det privata och offentliga rummet som skapar liv och rörelse. 
Källa: (Riksbyggen, 2012) 

7.2.3 Västra och Södra delarna 

Den västra delen är bevarad, den största skillnaden är att ingången till innergården, där gång 

och cykelbanan som går genom området löper ut, är breddad för att ge den större utrymme. 

I söder ut med Drottninggatan finns de enda kvarvarande parkeringsplatserna i området. I 

mitten på den södra delen finns nu en ingång till innergården. Denna gör att området är 

tillgängligt från alla vädersträck. Den vegetation som finns i södra delen är bevarad, 

rabatterna i anknytning till huset och de träd som finns utmed Drottninggatan. 

 

7.2.4 Innergården 

De staket som förut stängde in gården har tagits bort, mellan Doktorsgården och 

Landshövdingsgården, mellan 

Landshövdingsgården och Almen 19 och mellan 

Almen 19 och Stadshuset. Innergården är 

tillgänglig för allmänheten och en gång och 

cykelbana har anlagts på diagonalen i området. 

Gården består av flera gräsytor som kan användas 

till fika, picknick eller liknande aktiviteter. På 

innergården finns det bland annat en mindre scen 

till exempelvis utställning eller trubadur. Flertalet 

bänkar med bord finns utplacerade för åhörare. 

Gården har nu fått flera aktiviteter så som 

gårdsschack och boule. Dessa ska kunna användas 

av alla och fungera som samlingsaktiviteter. 

Figur 30 Bild över kvarteret Almen från Sydost 
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Gården har bevarat den mesta vegetationen förutom där gångstråk anlagts. Den är nu också 

mer inbjudande med tydliga entréer, både stora samt små och försiktiga. I och med 

ingången genom Stadshuset så bryts en barriär, området blir då mera genomströmmande 

vilket minskar den ”bortglömda bakgårdskänslan” som fanns innan. I mitten på innergården 

finns en berättelsetavla som berättar om stadsbranden och kvarterets utveckling genom 

tiden. I den södra delen av innergården i anslutning till Stadshuset finns det ett 

återvinningsrum som får användas av allmänheten. Detta är tänk att fungera som kvarterets 

återvinningscentral. Där finns bland annat en kompost som förser området med jord till 

växterna. Innergården är inspirerad av en innergård i Sundbyberg som tillämpar en av Jan 

Ghel’s metoder för att skapa liv och rörelse, metoden går ut på att blanda det privata med 

det offentliga (Riksbyggen, 2012). 

 

7.3 Byggnaderna 

Utveckling som gjorts med de olika byggnaderna i området beskrivs nedan. 

Multikriterieanalysen användes som hjälpmedel för att utveckla kulturbyggnaderna medan 

stadshuset lutar sig mot bostadsutredningen. Kulturbyggnaderna Doktorsgården, 

Landshövdingegården och Almen 19 har försetts med fasadbelysning kvällstid. Dels för att 

markera kulturbyggnaderna kvällstid men även för att öka tryggheten i området genom ökad 

belysning. 

Figur 33 Bild över kvarteret Almens innergård 
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7.3.1 Flachska gården 

Gården har bevarats i befintligt skick. Trädgården är väldigt vacker som den är idag och är en 

stor tillgång till kvarteret. En anledning till att ingen förändring har gjorts är att husen är 

privatägda. Det anses då lite omrimligt att kommunen ska köpa ut dessa ägare. Utanför 

gården finns en informationsskylt som berättar om gårdens historia. Och belysningen runt 

kvarteret har förändrats. 

7.3.2 Doktorsgården 

Doktorsgården är nu ett galleri, här visas det upp målningar och konst som också finns 

tillgänglig att köpa. Galleriet understryker kulturvärdet i området och länkar ihop Almen, via 

Älvstråket, med museet på Sandgrundsudden. Galleriet är tänkt att locka människor som är 

intresserade av konst i alla åldrar och dess styrka är enligt multikriterieanalysen 

kulturvärdet. Byggnaden är också belyst under kvällstid med marklampor. 

Representationsvåningen finns fortfarande kvar för Karlstad kommuns räkning. I samband 

med byggnaden finns en informationstavla som beskriver huset och dess historia, denna 

placeras vid entrén.  

7.3.3 Landshövdingegården 

Husets huvudsakliga verksamhet är café och servering. Huset är en naturlig mötesplats i 

anknytning till torget. Ett småskaligt café efterfrågas i Karlstad och här fyller 

Landshövdingsgården en viktig funktion. En uteservering finns på Älvgatan och en altan med 

servering mot innergården. Människor ska även kunna köpa fika och slå sig ner på 

innergården. Den södra delen kan fungera som förvaring av tillbehör till caféet eller till den 

torghandel som finns på torget. Huset är även det försett med markbelysning under 

kvällstid. Gårdens historia finns presenterad på en informationstavla som beskriver dess 

bakgrund och tidigare funktioner. 
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7.3.4 Almen 19 

De röda husen fungerade förut som förråd men fyller nu andra funktioner. Den norra 

byggnaden är en hantverksbod och minimuseum som visar delar av Karlstads historia. I 

hantverksboden ska det finnas möjlighet att prova sig på små hantverk både för barn och 

vuxna. Dessa hantverk skulle kunna vara broderi och snickeri. Den södra byggnaden kommer 

att vara en bytesbutik. I bytesbutiken kan människor annonsera om byten som de vill göra 

samt lämna in saker som de inte längre använder eller behöver. Bytesbutiken fungerar som 

ett upplysande exempel på återvinning och kretsloppstänkande vilket illusteras i samband 

med byggnaden. Det görs med hjälp av skyltning. 

  Figur 34  Bild över kvarteret Almens kulturbyggnader med fasadbelysning 



62 
 

7.3.5 Stadshuset 

Det gamla stadshuset är den byggnaden som 

genomgått den största förändringen i området. 

Fysiskt så har fasaden och taket förändrats 

samtidigt som byggnaden har fått en förändrad 

volym i den östra delen. Delar av den västra 

byggnaden har samma fasad som innan vilket är 

gjort för att visa vad som var innan den byggdes 

om. Husets mitt bildar även en öppning till 

innergården. Huset innehåller olika verksamheter. 

Den västra byggnaden har kontor på de två 

nedersta våningarna och bostäder på de två 

översta. Den östra byggnaden har 

handelsverksamhet på de två nedersta planen mot 

Drottninggatan, mot innergården på samma plan finns bostäder. Bostäder finns även i de två 

översta våningarna. Taken på de båda husen fungerar som uteplats för de boende. På taken 

finns det förråd, uteplats, och möjlighet till småskalig odling. Förråden kan användas till 

förvaring av grill och utemöbler. Uteplatsen på taket fungerar som substitut till den icke 

befintliga privata utegården.  

Avsatta ytor för de olika verksamheterna i Stadshuset: 

- Handel ca 300 kvm 

- Kontor ca 940 kvm 

- Boende ca 2500 kvm  

(boyta till ca 70 personer.)  

Figur 35. . Takmiljö från Bryggan i Sundbyberg, miljön är den 
tänkta miljön ovanpå det ombyggda stadshuset. En illustration 
av riksbyggen. Källa: (Jonsson, 2013) 
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8 Utvärdering 

Området har blivit ett kvarter i Karlstad med förutsättningar för liv och rörelse. Kvarteret är 

unikt för Karlstad med sitt rika kulturarv som nu fler kan ta del av. Verksamheterna kommer 

att locka människor i olika åldrar och olika grupper i samhället. Det kommer att vara ett 

självklart stopp på den blivande Älvpromenaden och en starkare del av Karlstads centrum.  

8.1 Återanknytning till SWOT analysen 

Så gott som alla punkter på den ursprungliga SWOT analysen har tagits i beaktning vid 

förslagsarbetet. :et markerar de egenskaper som har tagits med i arbetet med förslaget. 

Hur egenskaperna har arbetats med framkommer i avsnitten nedan. Styrkorna i analysen 

stärks eller bevaras, förslaget försöker eliminera eller minska de svagheter som finns, 

möjligheterna arbetas in i förslaget så de lyfts fram och hoten används som avgränsningar 

för vad som inte vill uppnås. Det faller sig dock naturligt i uppöppnade av ett kvarter att även 

förbindelserna till närliggande kvarter stärks.  

Tabell 11. SWOT analys 

Styrkor               Åtgärdat/Beaktat 

           De historiska inslagen.           
 

           Älven, som ger närhet till vatten. Och berikar miljön.
  

 

           Placeringen nära centrum och utmed Älvstråket
  

 

           Tillgängligheten till kvarterets gränser.
   

 

           Vyerna över älven och in mot staden från norr.
  

 

           Bullernivån och stadspulsen är låg trots det centrumnära läget.
 

 

           Byggnaderna verkar vara bra bevarade och i gott skick.
 

 

           Barriärer som skärmar av, ex. Stadshuset.       
 

Svagheter               

           Den otillgängliga innergården
    

 

           Trafiken i norr som minskar tillgängligheten.
  

 

           Platsen i den nordöstra delen av området anses som en otrygg plats
 

           Stadshuset, som gör kvarteret till en baksida.
  

 

           Den privata marken som utgör delar av kvarteret är begränsande.
 

           Barriärerna som avskärmar, Stadshuset och flertalet staket   
 

Möjligheter               

           Höja områdets attraktivitet för stadsborna och turister.
 

 

           Ökad handelverksamhet i detaljhandel och småbutikerna i kvarteret.
 

           Skapa mötesplatser i och runt kvarteret.
   

 

           Nya bostäder.
      

 

           Förstärka förbindelserna med centrum.
   

 

           Understryka Karlstads historia.
    

 

           Öka rörelsen och livet i området.
    

 

           Sammanlänka området med kvarteret Gäddan och Björnen.   
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Hot                 

           Att det kulturhistoriska värdet minskar.
   

 

           Otrygghetskänslan som kan skapas på en bakgård.
  

 

           Ett ökat trafikbehov.
     

 

           Ett slutet och otillgängligt gårdsrum.        
 

 

8.2 SEHE utvärdering, social hållbarhet 

Området utväderas med utredningskapitlets SEHE-analys. Punkterna och frågorna är de 

samma men motivering och resultat ändras 

Tabell 12. Utvärdering av förslaget som mötesplats 

Åtgärdspunkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Samlingspunkter Finns anlaggda eller tänkta samlingspunkter i området? 
Tänkta samlingspunkter i området är torget i nordöstra 
delen och innergården. På båda platserna har liv och 
rörelsen förstärkts med verksamheter och aktiviteter. 

Ja Nej 

Sittplatser Finns utplacerade sittplatser? 
Sittplatser finns strategiskt utplacerade i hela området.  

Ja Delvis 

Möten Finns möjlighet till spontana/planerade möten i området? 
Möjligheten finns och den är bättre än innan då stråken har 
förstärkts, aktiviteter lagts till och fler människor kommer 
att vilja vistas i området. 

Ja Ja 

Samlingsaktiviteter Finns aktiviteter som människor kan samlas runt?  
Utomhus schacket på innergården, de olika 
verksamheterna, caféet, lekplatsen och cykeldepån är 
exempel på samlingsaktiviteter.   

Ja Nej 

Stråk Finns blandning av stråk som är användarvänliga? 
Älvgatan har blivit mer G/C vänlig då biltrafiken minskats 
och företräde till fotgängare och cyklister ska ges. I övrigt 
har det anlagts ett nytt stråk genom kvarteret som bättre 
knyter ihop buss stationen och centrum som också tros öka 
rörelsen i området.  

Ja Delvis 

Handikapp anpassat Är området handikappanpassat? 
Trottoaren är utjämnad, kullerstensgatan från samma 
tidsepok som husen är dock kvar vilket kan utgöra ett 
hinder. Delar av området har ledplattor för synskadade 
finns placerade. Husen är inte handikappanpassade 
beroende på de strikta ombyggnadsreglerna som finns.  

Delvis Nej 

Tillgänglighet Är området och byggnader tillgängligt för alla? 
Innergården är omgjord till allmän plats och är tillgängligt 
för de som vill, verksamheterna och de flesta byggnader 
likaså, Flachska gården är inte tillgänglig för allmänheten 
samt övervåningarna på Almen 19. 

Delvis Delvis 
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Tabell 13. Utvärdering av förslaget för trygghet 

Åtgärdspunkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Rörelse Finns betydande utmärkande rörelse i området? 
Rörelsen i området tros öka i och med stråkförbättringen, 
verksamhetsförändringen samt att området nu mera innehar 
bostäder i större utsträckning.  

Ja Delvis 

Uppsyn Har området bra uppsyn för medmänniskor? 
Området är i större grad upp öppnat och får därför bättre uppsyn. 
Rörelseökningen i området kommer också att bidra till mer 
uppsyn.  

Delvis Delvis 

Belysning Är området upplyst? 
Belysningen har förbättrats i hela området. 

Ja Nej 

Tillgänglighet Är området lättillgängligt? 
Tillträde till området ges från alla väderstreck utan hinder.   

Ja Delvis 

Närvaro Finns känslan av närvaro i området? 
Nattetid när området var ödsligt innan kommer nu att förbättras i 
och med bostadsanläggningen. Dessa kommer att förstärka 
känslan av närvaro. 

Ja Delvis 

Trafik Anses trafiken ge en otrygg känsla? 
Trafiken anses inte bidra till en otryggkänsla, den åtgärd som 
vidtagits är att trafiken på Älvgatan är begränsad. 

Nej Delvis 
 

 

Tabell 14. Utvärdering av förslaget för social mångfald 

Åtgärdspunkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Byggnadstyper Finns olika byggnadstyper i området? 
De enda byggnaden som förändrats är stadshuset. 
Beroende på utformning så kan denna ge ett modernare 
inslag till området vilket kan öka mångfalden 

Delvis Delvis 

Verksamheter Finns det en variation av verksamheter? 
Variationen av verksamheterna i området har blivit större. 

Ja Delvis 

Flerfunktionellt Har området flera olika funktioner? 
Fler funktioner har lagts till i området så som utescen, 
handel, lekplats och boulebana m.m. 

Ja Delvis 

Åldersgrupper Är området inbjudande för olika åldersgrupper? 
Området är idag mer inbjudande för alla åldersgrupper, 
gamla som unga. Detta med lekplatsen, caféet, muséet och 
hantverksboden. 

Ja Delvis 

Etniska grupper Utesluter/hindrar området någon etnisk grupp? 
Ingen etnisk grupp utesluts eller hindras från området. 

Nej Nej 

Handikappanpassat Är området handikappanpassat? 
Området är förbättrat för handikappade, detta genom led 
plattor och kantutjämningar. 

Delvis Nej 

Tillgänglighet Är området tillgängligt för alla? 
Området är tillgängligt för alla. 

Ja Delvis 
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8.2.1 Summering av SEHE, social hållbarhet 

Checklistan är tydlig och talar om var och hur området har förbättrats. Området har avsevärt 

förbättrats i de tre fokusområden som rapporten valt ut från social hållbarhet. Utvecklingen 

inom social hållbarhet är en långsiktig lösning som kommer ge mer liv och rörelse till 

området. Metoden ger också ett tydligt resultat på förbättringar som faktiskt gjorts. 

Motiveringen till svaret ger tydlighet vad som skapar förbättringen. 

8.3 SEHE utvärdering, ekologisk hållbarhet 

Området utväderas med utredningskapitlets SEHE-analys. Punkterna och frågorna är de 

samma men motivering och resultat ändras 

Tabell 15. Ekologisk mångfald 

Punkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Central roll Har naturen en betydande plats i området? 
Naturen ges fortfarande en stor plats i området, i stort 
sett bevaras all grönska i området. Torget och 
innergården kommer få något minskat 
sammanhängande grönområde. 

Ja Ja 

Variation Finns variation av växter? 
Variationen är inte mindre än innan. Vid nyplantering 
har förslaget även tagit hänsyn till allergipåverkan av 
träd  

Delvis Delvis 

Djurliv Har platsen ett betydande djurliv? 
Djurlivet på platsen kommer sannolikt att vara 
oförändrat. 

Nej Nej 
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Tabell 16. Deponi och återvinning 

Punkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Återvinning Finns möjlighet till återvinning i området? 
En återvinningscentral har placerats i anknytning till 
bostäderna. Denna kommer även kunna användas av 
allmänheten i området. Fler papperskorgar har 
placerats ut på strategiska platser i området. Nu mera 
finns även verksamheter i området som drivs genom 
återvinning.  

Ja Nej 

Utsatthet Är området speciellt utsatt för deponi? 
Troligen kommer deponin i området att öka men 
möjligheten att deponera på rätt sätt kommer att 
väga upp den ökade deponeringen. 

Delvis Nej 

Uppmuntrande Uppmuntrar området till sortering/återvinning av 
deponi och avfall? 
De pedagogiska funktionerna som finns på torget 
kommer fungera som upplysande och på så sätt öka 
förståelsen för vikten av sortering. Att området 
dessutom hålls rent och snyggt blir i sig en 
uppmuntrande faktor. 

Ja Nej 

 

8.3.1 Summering av SEHE, ekologisk hållbarhet 

Ledordet för den ekologiska mångfalden i förslaget har varit bevarande vilket har uppnåtts i 

hög grad. Fler kretslopp sluts än de gjorde innan, detta görs med den återvinnings möjlighet 

som finns att tillgå inom området. Det innefattar inte bara återvinningscentralen och 

sopkorgar utan också de verksamheter som finns då framförallt bytesbutiken. Men även 

hantverksboden kan visa prov på, och uppmuntran till, återvinning och kretsloppstänkande. 

Den biologiska mångfalden är begränsad i kvarteret Almen på grund av områdets storlek. 

Men detta till trotts har en del ny plantering av träd skett. Dessa bör dock ses över av en 

biolog för att utreda påverkan av redan befintlig vegetation.  
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8.4 Kulturbyggnaderna 

Tabell 17. Utvecklingen av kulturbyggnaderna 

Egenskap Åtgärder 

Bevarande Har kulturbyggnaderna bevarats på ett bra sätt? 
Ja, ingen ändring har gjorts på de fysiska byggnaderna och dess 
värden är intakta. Dock har husen försetts med fasadbelysning för 
att markera dess historiska värde även kvällstid. 

Värdeskapande Är åtgärder som gjorts angående byggnaderna värdeskapande 
på något sätt? 
Byggnaderna får anses ha ökat i värde då de blir mer tillgängligt 
för allmänheten. Det leder till att fler kan uppskatta och bli varse 
om stadens och husens historia och kultur.  

Utveckling Har någon utveckling av kulturbyggnaderna har skett? 
Utvekling som gjorts i byggnaderna är utveckling av dess 
verksamheter. Dessa är verksamheter som anses passa bra i 
området och områdeskonceptet samtidigt som det ger Karlstad en 
större variation och ökat utbud. 

Information Finns lätt tillgänglig information i anknytning till byggnaderna 
eller på annat vis? 
Utöver de små skyltar som finns i anslutning till husen så har nya 
gjorts där det går att följa områdets utveckling och läsa om varje 
byggnad och dess bakgrund. Vad som varit och är. 

Uppmärksammande Anses byggnaderna vara mer uppmärksammade än tidigare? 
En lyftning av kvarteret kommer även att lyfta dess innehåll, alltså 
byggnaderna. Detta kommer att leda till att byggnaderna i sig blir 
mer uppmärksammade än vad det är idag. Även den nya 
fasadbelysningen kommer bidra med uppmärksamhet även 
kvällstid.  

Tillgänglighet  Är kultur intressena tillgängliga för allmänheten? 
Ja, nästan alla byggnader i området har en viss grad av 
tillgänglighet för allmänheten. 

 

8.4.1 Sammanfattning av kulturbyggnaderna 

Kulturbyggnaderna har bevarats på ett sätt som inte äventyrar deras fotsatta kulturvärde. 

Samtidigt är de även tillgängliga för allmänheten i och med de verksamheter som drivs i 

byggnaderna. Informationen som finns tillgänglig i samband med byggnaderna och på 

innergården gör att människor kan få reda på vad som varit och hur tiden kan forma ett 

kvarter och byggnader. Mycket av värdet i byggnaderna skapas genom att människorna i 

staden faktiskt kan använda och uppleva dem. Möjligheten att göra det innan har varit 

begränsad, men nu kan alla som vill göra det.  
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8.5 Kvartersutveckling 

Tabell 18. Utveckling av kvarteret 

Egenskap Åtgärder 

Barriärer Behöver ses över och eventuellt omarbetas/ändras för att 
området ska bli mer tillgängligt och attraktivt. 
De barriärer som fanns i området och skärmade av 
innergården är delvis borttagna. 
- Stadshuset är en stor entré till innergården som utgör tydlig 
ingång från Drottninggatan. 
- Den östra barriären som tillstor del bestod av staket är 
borttagna och vägar in till kvarteret är anlagda. 
- Parkeringen i väster har gjorts om till en parkering/GC väg. 

Privat/halv privat och 
offentligt område 

En områdesöversyn bör göras för att skapa större 
tillgänglighet. 
Den prickmark som är angiven på detaljplanen har gjorts om 
till allmänplats, med undantag för Flachska gården.  

Flödes mängd Få mer människor att vistas i området är vitalt och bör därför 
ligga i åtanke i planeringen. 
Flödet i området kommer att öka i och med utvecklandet av 
verksamheter som kommer att dra till sig människor, arbetet 
med de stråk som fanns innan och tillkommandet av nya 
kommer även dessa att öka rörelsen. Bostadshuset i det gamla 
stadshuset kommer också det öka rörelsen de flesta tider på 
dygnet. 

Tillgänglighet Tillgängligheten i stort, handikappanpassat, bil samt gång och 
cykel trafiken bör ses över. 
Biltrafiken som ansågs som ett problem på Älvgatan har gjorts 
om så att bilar inte längre får parkera på gatan, det har även 
gjorts om till en lågfarts zon där gångtrafikanter och cyklister 
ska ges företräde. Cykel och gångtrafiken har också gets nya 
möjligheter inne i området. Handikapp anpassningen har 
nämnts tidigare samma gäller här.   

Information Information om områden med kulturhistoriska värden bör 
understrykas och markeras tydligare. 
Ett brandmonument upprättas på torget för att tydligare 
markerar området och Karlstads historia, monumentet ger 
också en övergång till gamlastan i Karlstad. Kvällstid markeras 
husens fasad med hjälp av belysning. 

Inbjudande Området bör vara mer inbjudande än vad det är i dagsläget 
och därför bör lämpliga åtgärder vidtas. 
För att göra området mera inbjudande så har innergården 
öppnats upp och ingångarna till innergården är inbjudande 
med en entré känsla. Det kommer att vara större rörelse på 
innergården vilket i sig gör det inbjudande. 
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8.5.1 Sammanfattning av kvartersutveckling 

Förändringen av barriärer som fanns i området har gjort att det är lättillgängligare och mer 

inbjudande än vad det var tidigare. Det gör också kvarteret mer inbjudande. Skapandet av 

rörelse och liv på platsen ger fördelar som ökad trygghet och större välbefinnande för 

människorna som vistas där. Att alla ska kunna ha tillgång till området är självklart då vi 

strävar efter en blandstad utan segregation med mångfald.  

8.6 Miljöpsykologi 

Tabell 19. Miljöpsykoligisk förändring 

Punkt Frågeställning och motivering Nu Innan 

Pedagogiska 
funktioner 

Finns pedagogiska funktioner i området? 
Området har försetts med flera pedagogiska funktioner 
bland annat cykelbarometer, byteshandel och miljöstation. 

Ja Nej 

Trivsamhet Anses området vara trivsamt? 
Området tros blir mer trivsamt eftersom 
omhändertagandet av parker och växtlighet ökar. Även 
känslan av tillhörighet hoppas kunna infinna sig och öka 
trivsamheten 

Delvis Nej 

Komplexitet Anses området inneha en komplexitet? 
Ny och befintlig vegetation kommer att ge området en 
lagom komplexitet   

Ja Delvis 

Helhet Hur uttrycker sig områdets helhet?  
Områdets helhet utrycker sig i lugna och harmoniska 
former främst i gångar och stigar. 

Delvis Nej 

Rumslighet Finns olika rumsbildningar i området? 
Området har fått fyra mindre rum i form av området kring 
boulebanan, innergården, den södra delen av parken samt 
torget. 

Ja Delvis 

Kraftfullhet Anses området vara kraftfullt? 
Stadshuset bidrar med en kraftfullhet till området samt 
den befintliga vegetationen. 

Ja Delvis 

Social status Hur är områdets sociala status? 
Genom att området kommer att attrahera mer människor 
kommer området också få ett bättre omhändertagande 
och öka den sociala statusen. 

Bra Medel 

Affektion Hur är affektionen i området? 
Byggnadsminnena ger en bra känsla av åldrande till 
området. Genom fasadbelysningen kommer även känslan 
av åldrande infinna sig kvällstid. 

Bra Bra 

Originalitet Anses området ha originalitet? 
Områdets arkitektur ger känslan av att komma till ett 
annat område eller stad och sätter sin egen prägel till 
staden i helhet. Troligtvis kommer känslan att öka i och 
med den minskade biltrafiken och de nya verksamheterna. 

Bra Bra 
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8.6.1 Summering av miljöpsykologi 

Den nya utformade parken söder om torget samt den nyutformade innergården kommer att 

bidra till ett lugn i området. Valet av ny vegetation och placering blir avgörande faktorer 

kring bland annat områdets komplexitet, helhet, rumslighet och kraftfullhet. Trivsamheten 

och den sociala statusen för området tros öka om området blir attraktivt och tas väl 

omhand. De nya verksamheterna kommer att ge området en originalitet som inte finns på 

många andra ställen i Karlstad. 

De miljöarbeten som visas och lyfts fram i området är: 

- Cykelbarometer 

- Tydligare cykelvägar och gångvägar 

- Bytesbutiken 

- Återvinningsstationen 

- Hantverksboden 

- Cykeldepån 

- Skyltning 

Dessa är exempel på saker som kan bidra med pedagogiska funktioner, där människor lär sig 

om hållbart tänk. De visar alternativ till biltransport och deponi. Alla parkeringsplatser i 

området är borttagna, förutom de på stadshusets framsida. Tanken med detta är att sända 

något av ett budskap. Detta budskap fungerar även som en upplysande faktor i 

sammanhanget. 

8.7 Stadshuset 

Verksamhetsblandningen i stadshuset gör att det i större utsträckning blir en blandad stad. 

Om dessutom olika boendeformer, i form av hyreslägenheter och bostadsrätter i varierande 

priser och standarder, tillåts kan variationen på boende i området öka. Det skulle i så fall öka 

den sociala mångfalden. I och med bostäder i stadshuset ökar tryggheten i området då 

känslan av närvaro och övervakning ökar. Det bidrar också till en ökande rörelse i området 

vilket även det påverkar tryggheten positivt. Bara verksamhetsförändringen till bostäder 

kommer alltså göra skillnad för kvarteret.  

Den öppningen som görs i stadshuset är en del av kvarters uppöppnandet och gör att 

kvarteret blir tillgängligt från alla väderstreck. Öppningen är gjord så att det inte är het 

självklart vad som finns på insidan utan det skapar en nyfikenhet av vad som finns på andra 

sidan. 

Stadshuset kommer troligen att skapa en bakgårdskänsla av kvarteret även efter 

ombyggnationen, tanken är dock att den bakgård som skapas ska vara en öppnare och mer 

livfull gård. Det innebär att den ödsliga känslan som finns i dagsläget försvinner. Ur ett 

övergripande hållbarhets perspektiv så har stadshuset alla möjligheter att bli ett hus som är 
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både socialt , ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är ytterligare en utmaning som får åtas 

vid ombyggnationen.  

8.8 Reflektion av bidragande till hållbar utveckling 

Hela arbetet handlar om hållbar utvekling och konkreta saker som kan bidra till den 

utvecklingen kan utläsas ur rapporten. Metoden som utvecklats i arbetet kan ge inspiration 

till framtida arbeten och hur ämnet kan behandlas vid projekt som liknar detta. Rapporten 

kan också hjälpa till att förmedla kunskap inom ämnet som är en förutsättning för att det 

över huvud taget finns en sådan utveckling.  

8.9 Utvärdering av arbetet och arbetsprocessen 

Arbetet som gjorts har inte delats upp på ett strikt sätt mellan författarna, båda har haft lika 

stort inflytande på alla delar även om huvudansvar tilldelats för de olika ämnena. Mycket av 

arbetet har bestått i att läsa teori och skaffa djupare kunskap inom de olika ämnen som 

rapporten tar upp. I och med den kompetens som finns på Sweco så har många lösningar, 

även vi har varit noga med att de också ska grunda sig i teori, diskuterats fram. Det verkar 

även vara den bästa och mest använda metoden i arbetslivet för projekt som detta.  

De metoder som användes i arbetet anses ge ett bra resultat. Det var också relativt 

problemfritt att dela upp arbetet i etapper. Det är viktigt vid ett projekt som detta att arbeta 

metodiskt, och hela tiden knyta an till de tidigare gjorda utredningarna som gjorts. Det är 

annars lätt att tappa tråden på vägen då projektet skulle kunna ha ett väldigt stort omfång. 

Arbetets syfte var inte att ta fram en egen metod. Men metoden som togs fram skulle kunna 

komma till användning i liknande projekt, med viss anpassning.   

Problem uppstod också vid den grova målformuleringen som fanns i tidigt skede. Denna sa 

att författarna skulle utveckla ett område som var beteende påverkande på ett sådant sätta 

att det främjade hållbar utveckling. Detta var vid eftertanke ett naivt sätt att uttrycka sig på, 

nästan lite diktatoriskt. Lösningen på detta blev att istället lyfta fram de miljöarbeten och 

goda exempel som används, cykelvägar och återvinning m.m.  

CAD underlaget uteblev en tid, detta gjorde gestaltningsprocessen något försenad. Detta 

ansågs som ett problem just då men är vid en tillbakablick kanske har bidragit positivt till 

arbetets förslag eftersom mer tid till har kunna ägnats åt teori, förundersökning och 

utredning. Eftersom ämnet är väldigt brett har arbetets teoristudie, utrednings och 

förundersökningsdel ändå till viss del begränsats för att för att kunna färdigställa ett resultat 

inom en rimlig tid.  

Arbetet har även kantas av viss problematik kring rapportens upplägg. Eftersom arbetet 

består av flera analyser och skeden blir upplägget för rapporten inte optimalt för en klassisk 

”IMRADS” struktur. Detta löstes med hjälp av handläggare som har erfarenhet av rapporter 

av detta slag och inspiration av tidigare arbeten.  
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9 Slutsats 

Arbetet är en liten inzoomning i ett ämne som är komplext och som berör alla mer eller 

mindre. Det finns en uppsjö metoder och tillvägagångssätt som bör värderas för att hitta den 

rätta vägen för det unika projektet. Författarna tror att det är viktigt att gå in i arbetet utan 

fördomar då dessa kan komma att ligga till nackdel för utvärderingen av, bland annat, 

området och därmed begränsa rapporten. 

Förslaget för kvarteret Almen visar att utveckling kan ske för ett område med historiskt 

känslig miljö. Både utveckling av de kulturhistoriska byggnaderna, närmiljön och andra 

byggnader. Rapporten föreslår också att sådan utveckling bör göras för att aktivt bevara de 

intressen som finns. Utvecklingen har även skett på sådant sätt att det bevarar och lyfter 

fram de positiva värden som finns i området, bland annat kulturarvet och historiken.  

Kvarteret Almen är, enligt förslaget, utvecklat inom fokusområden i de social och ekologiska 

hållbarhetsaspekterna som rapporten tagit upp. De miljöpsykologiska aspekterna som tagits 

med bekräftar dessutom att det är ett trivsamt område.  

Området visar miljöarbeten som upplysande och pedagogiska funktioner som gör att 

människor blir mer medvetna om tankarna kring ett hållbart samhälle. Funktionerna och 

informationen i området understryker den historia som finns på platsen. Det kan ses som att 

delar av dagens samhälle förenas med det gamla i utvecklingen av Almen. 

För att arbeta fram ett mer välarbetat förlag kan förbättringar främst göras i arbetets 

utredningsdel genom att tillämpa andra analyser så som, intervjuer, 

karteringsanalysmetoder eller öppna möten, som presenteras närmare i metodkapitlet 2.10 

Alternativa analysmetoder. Dessa metoder har inte tillämpats i arbetet eftersom tiden inte 

räckte till. Detta hade gett en ytterligare dimension hos utredningskapitlet för att få ett ännu 

mer välarbetat förslag genom att inkludera brukare, nyckelpersoner och andra intressenter 

för området.  

Den ekologiska aspekten är begränsad i rapporten och kan göras bättre med till exempel en 

utredning kring vilka arter som finns i området och hur utvecklingen av området skulle 

påverka dessa. Samt vad införandet av nya arter skulle betyda. Platsbesöket kan också med 

viss fördel göras av eller med någon mer erfaren platsutredare. 

En djupare studie av bara stadshuset och dess framtida utveckling skulle komplettera 

arbetet ytterligare. 

Genomförandet av teoristudien och metodarbetet har varit grundläggande för rapporten.  

Under arbetet har slutsatsen dragits, genom diskussioner mellan författarna och inblandade, 

att något exakt svar på frågorna som ställs i rapporten inte finns. Däremot finns det flera 

lösningar. Detsamma gäller för de problem och frågeställning som ges i rapporten. Arbetet 

anses också ha uppnått de mål som sattes upp och hoppas även kunna uppfylla syftet med 

att bistå Karlstad kommun i arbetet med utvecklingen av området.  
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Bilagor 

Bilaga 1 3 kap. Byggnadsminnen 

1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 

kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. 

Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan 

anläggning av kulturhistoriskt värde. 

I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som tillhör staten gäller de bestämmelser som 

regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare än 

staten, skall det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fast fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna 

lag. 

Skyddets innebörd och omfattning 
2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket 

sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas 

i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag (2000:265). 

3 § Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med byggnadens ägare och ägare till 

kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas mera omfattande skyldigheter än vad som är 

oundgängligen nödvändigt för att bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till 

byggnadens användning och ägarens skäliga önskemål. Lag (2000:265). 

Byggnadsminnesförklaring 
4 § Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av var och en genom ansökan eller tas 

upp av länsstyrelsen på eget initiativ. 

Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall innehålla uppgifter om vilken fastighet 

byggnaden är belägen på och om fastighetens ägare samt beskrivning av byggnaden. I ansökningen bör även 

anges vilka omständigheter som åberopas för att byggnaden bör förklaras för byggnadsminne. 

Innan länsstyrelsen fattar beslut som enligt detta kapitel kan medföra rätt till ersättning eller inlösen för ägare 

eller någon annan, skall länsstyrelsen undersöka om medel för detta finns tillgängliga. 

5 § Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen i 

avvaktan på ärendets slutliga prövning meddela förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens 

kulturhistoriska värde. Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får det 

förlängas, dock högst med sex månader för varje gång. 

6 § Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan till 

länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess 

kulturhistoriska värde (anmälningsplikt). 

Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälan kom in dit avgöra om den anmälda åtgärden skall få vidtas 

eller förbjudas enligt 5 §. Under denna tid får den anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har 

medgett det. Lag (2000:265). 
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7 § Om ett statligt byggnadsminne har övergått till att bli byggnadsminne enligt detta kapitel, skall 

länsstyrelsen utfärda förklaring om detta. 

8 § Länsstyrelsen skall genast vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning skall bli införd i 

fastighetsregistrets allmänna del eller för att en tidigare gjord anteckning skall tas bort, 

1. då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne eller förklaring utfärdats 

enligt 7 §, 

2. då förordnande enligt 6 § första stycket meddelats eller upphävts, 

3. då beslut om byggnadsminnesförklaring vunnit laga kraft eller hävts, eller 

4. då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits. 

Bestämmelser om vem som skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del finns i 19 kap. 

6 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2005:1213). 

9 § Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller den som arbetar på länsstyrelsens uppdrag har rätt att få tillträde 

till byggnader med tillhörande markområde samt att där vidta de åtgärder och undersökningar som behövs för 

lagens tillämpning. 

Bestämmelser om ersättning och inlösen 
10 § Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning av staten om skyddsbestämmelser 

1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i förhållande till värdet av berörd del 

av fastigheten, eller 

2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. 

Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga belopp med rätt för sakägaren eller 

staten att erhålla omprövning vid ändrade förhållanden. 

Medför skyddsbestämmelser att synnerligt men uppkommer vid användningen av fastigheten, är staten skyldig 

att lösa fastigheten om ägaren begär det. 

Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen meddelat förbud enligt 5 §. Ersättning 

som därvid utgår ska, om det finns skäl, avräknas mot ersättning som sedermera kan komma att utgå med stöd 

av denna paragraf. 

Vid tillämpningen av första och tredje styckena ska, utan hinder av föreskrifterna om förlust av talan eller rätt 

till ersättning eller inlösen i 11 och 20 § eller 15 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), även beaktas andra 

beslut om skyddsbestämmelser samt beslut som avses i 14 kap. 7, 10 och 12 § plan- och bygglagen, under 

förutsättning att besluten meddelats inom tio år före det senaste beslutet om skyddsbestämmelser. Lag 

(2010:911). 

11 § Har fråga väckts om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen förelägga den som 

vill göra anspråk på ersättning eller inlösen att inom viss tid, minst två månader från det han fått del av 

föreläggandet, anmäla detta till länsstyrelsen. Ett sådant föreläggande skall åtföljas av uppgift om de 

skyddsbestämmelser som avses bli utfärdade. Den som inte anmäler sina anspråk inom den utsatta tiden har 

förlorat sin rätt till ersättning eller inlösen. 

Länsstyrelsen beslutar om ersättning och inlösen. 

Avtal mellan staten och en sakägare eller vad de uppenbarligen har förutsatt skall gälla mellan dem i fråga om 

ersättning eller inlösen skall även gälla för den som senare förvärvar sakägarens rätt. Lag (2000:265). 

12 § Om en fastighet till följd av ett beslut enligt detta kapitel minskar i värde så att den inte längre kan antas 

utgöra full säkerhet för borgenärerna, skall den ersättning som fastighetsägaren är berättigad till enligt 10 § 
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deponeras hos länsstyrelsen. Bestämmelsen gäller dock endast borgenärer som hade panträtt i fastigheten när 

ersättningsrätten uppkom och ersättningsbelopp som skall utgå på en gång. 

Om en borgenär lider skada, därför att depositionen inte skett i enlighet med första stycket, är han berättigad 

till ersättning från staten. Ersättningen lämnas mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller om en 

borgenär lider förlust genom att ersättningen blivit för lågt beräknad och den inte blivit prövad av domstol till 

följd av överenskommelse mellan staten och fastighetsägaren eller av annan anledning. 

13 § I fråga om ersättning eller inlösen enligt 10 eller 12 § andra stycket ska expropriationslagen (1972:719) 

tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. 

Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses i 10 § ska bestämmas som skillnaden 

mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet. Därvid ska bortses från förväntningar om ändring 

av markanvändningen. Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen 

tillämpas. 

Ersättning för skada enligt 10 § första stycket 1 ska minskas med ett belopp som motsvarar det som enligt 

samma punkt ska tålas utan ersättning. 

Om staten begär det och det inte är uppenbart oskäligt, ska domstolen förordna att ersättning enligt 10 § 

första stycket ska betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts. 

Ogillas en talan om ersättning eller inlösen som har väckts av fastighetsägaren eller annan sakägare, kan 

domstolen förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska bära sina egna kostnader, om han eller hon har 

inlett rättegången utan tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan skälig grund, får domstolen 

dessutom förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska ersätta staten dess rättegångskostnader. Lag 

(2010:826). 

Ändring och hävande 
14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot 

skyddsbestämmelserna. 

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder 

ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag (2000:265). 

15 § Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte står i rimligt 

förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka skyddsbestämmelserna eller häva 

byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår såsom 

ändamålslös. 

Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsbestämmelser, om regeringen ger tillstånd 

till expropriation som rör byggnaden eller kringliggande område och byggnadsminnesförklaringen eller 

skyddsbestämmelserna inte kan bestå utan olägenhet för expropriationsändamålet. 

Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka skyddsbestämmelser får länsstyrelsen eller 

regeringen förordna att den som begär hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild dokumentation av 

byggnaden, om det är skäligt. Lag (2000:265). 

Ansvarsbestämmelser m.m. 
16 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett byggnadsminne att vidta rättelse 

eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av skyddsbestämmelser och beslut enligt 

detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. 
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I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild 

handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för 

förvaltningen av ett byggnadsminne. Lag (2000:265). 

17 § Om en länsstyrelse har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en 

fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan, får länsstyrelsen sända 

beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet 

förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av 

tomträtt skall, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten 

genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen. 

Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har den nya ägaren 

förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även 

löpande vite mot den nya ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot 

en ny ägare av egendomen, men länsstyrelsen får sätta ut nytt vite för den ägaren. Löpande vite som avser en 

viss period får tas ut endast av den som var ägare vid periodens början. 

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den 

åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin 

betydelse, skall länsstyrelsen så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till 

inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen. Lag (2000:265). 

18 § Till böter döms den som 

1. i strid mot meddelade skyddsbestämmelser river eller på annat sätt förstör ett byggnadsminne eller ändrar 

det utan tillstånd enligt 14 § eller utan iakttagande av villkor för sådant tillstånd eller 

2. bryter mot förbud som meddelats enligt 5 § eller förordnande enligt 6 § första stycket eller vidtar åtgärder i 

strid mot bestämmelserna i 6 § andra stycket. 

Den som inte efterkommer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till straff för det som omfattas 

av föreläggandet eller förbudet. Lag (2000:265). 

Överklagande m.m. 
19 § Beslut av länsstyrelsen enligt detta kapitel överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 

krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får överklagas endast av 

Riksantikvarieämbetet. Lag (2000:265). 

20 § Länsstyrelsens beslut om ersättning och inlösen får inte överklagas. Den som är missnöjd med ett sådant 

beslut får väcka talan mot staten vid mark- och miljödomstolen inom ett år från det han fått del av 

länsstyrelsens beslut. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till ersättning eller inlösen förlorad. 

Staten får, när fråga väckts eller tagits upp om att förklara en byggnad för byggnadsminne, väcka talan vid 

mark- och miljödomstolen mot sakägare om fastställande av de villkor som skall gälla för ersättning. Om beslut 

om byggnadsminnesförklaring inte kommer till stånd inom ett år från det att målet avgjorts genom 

lagakraftägande dom, skall domen inte längre vara bindande för parterna. 

Talan om ersättning enligt 12 § andra stycket skall väckas vid mark- och miljödomstolen. Lag (2010:933). 

21 § Beslut enligt 1, 5 eller 6 § skall tillämpas utan hinder av att talan förs mot beslutet. 
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Bilaga 2 Beslut om Byggnadsminne Almen 19 
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Bilaga 3 Beslut om Byggnadsminne Almen 15 
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Bilaga 4 Beskrivning av detaljplan 
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Bilaga 5 Arbetslistor för social och ekonomisk hållbarhet. 

Förutsättningar för Mötesplats 

Åtgärdspunkt Följdfråga Svar 

Samlingspunkter Finns anlaggda eller tänkta samlingspunkter i området?  

Sittplatser Finns utplacerade sittplatser?  

Möten Finns möjlighet till spontana/planerade möten i området?  

Samlings aktiviteter Finns aktiviteter som människor kan samlas runt?   

Stråk Finns blandning av stråk som är användarvänliga?  

Handikapp anpassat Är området handikappanpassat?  

Tillgänglighet Är området och byggnader tillgängligt för alla?  

  

Förutsättningar för Trygghet 

Åtgärdspunkt Följdfråga Svar 

Rörelse Kommer rörelsen i området förändrats?  

Siktlinjer/Uppsikt Kommer området att ha bra uppsyn?  

Belysning Kommer området vara väl upplyst?  

Tillgänglighet Är området lättillgängligt?  

Närvaro Kommer det alltid finnas någon i området?  

Trafik Har trafiken setts över ur ett trygghetsperspektiv?  

   

 

Förutsättningar för Mångfald 

Åtgärdspunkt Följdfråga Svar 

Byggnadstyper Finns olika byggnadstyper i området?  

Verksamheter Finns det en variation av verksamheter?  

Flerfunktionellt Har området flera olika funktioner?  

Åldersgrupper Är området inbjudande för olika åldersgrupper?  

Etniska grupper Utesluter/hindrar området någon etnisk grupp?  

Handikapp anpassat Är området handikappanpassat?  

Tillgänglighet Är området tillgängligt för alla?  

   

Svars exempel 1 från Tabell 3, punkt 1: 

1. Rörelse Kommer rörelsen i området förändrats? Ja 

Motivering: Rörelsen tros komma att ändras på grund av skyltandet av cykelvägar, detta 

även med att Kungsgatan görs om till lågfartzon för bilar. Detta kommer att öka cykel 

trafiken och minska biltrafiken vilket leder till en ökad trygghetskänsla samt att gatan blir 

lugnare och tryggare. 

Svaret och motiveringen visar tydligt tillsammans ett positivt utfall på frågan vilket gör att 

utredaren kan bocka av punkten. 
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Svars exempel 2 från Tabell 4, punkt 4: 

4. Åldersgrupper Är området inbjudande för olika åldersgrupper? Delvis 

Motivering: Området är generellt inbjudande för olika ådersgrupper dock kan de 

uteserveringar som anlagts i området leda till störande ljud och upplevt obehag vissa tider på 

dygnet vilket inte gör det mindre barnvänligt. 

Svaret och motiveringen ger ett delat intryck och därför bör utredningen och planeringen ses 

över igen. Beroende på projekt och omständigheter kan planeringen behöva göras om. 

 

Svars exempel 3 från Tabell 1, punkt 3:  

3. Möten Finns möjlighet till spontana/planerade möten i området? Nej 

Motivering: Trafiken som gå på Hamngatan ger en relativt hög bullernivå och trottoarkanten 

är ganska smal, detta gör att det inte är optimal plats att träffas eller stämma träff på.  

Svaret samt motiveringen ger ett tydligt exempel på att planeringen eller platsen bör ses 

över och ändras vid behov.  

 


