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Yttrande samrådshandling detaljplan Kv Gäddan 14

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen ser vi mycket positivt på det arbete som Karlstads 
Kommun de senaste åren gjort för att stärka upp skyddet av Karlstads kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelse. Allt fler inser idag dessa miljöers värde för stadens karaktär och profil. Och 
de allra flesta som har nöjet att få äga och förvalta något av dessa hus vårdar dem idag med 
varm hand. I kvarteret Gäddan 14 hittar vi dock tyvärr ett par exempel på motsatsen.

Längs Älvgatan och den västra delen av den av kommunen planerade Älvpromenaden, till-
lika delar av stadens gamla hamn, ligger några av de få hus som räddades undan den förö-
dande stadsbranden 1865. Och även om just dessa hus utgör en minoritet av husen i detta 
stråk uppfattar nog de flesta såväl Karlstadsbor som besökande kvarteren från Klaraborgs 
Herrgård bort till Residensparken som en helhet. Som Karlstads Gamla Stad. Att värdera 
en sådan miljö i kronor och öre är näst intill omöjligt. Och skulle det kunna göras skulle 
det handla om mycket stora värden. Och värdet ligger i att miljön som helhet behålls intakt. 
Denna vetskap har funnits inom kulturmiljövården alltsedan slutet av 1970-talet.

Därför är det glädjande att se att denna moderna och framåtsiktade syn återspeglas i kom-
muens kulturmiljöprogram. I princip samtliga hus i dessa kvarter är q-märkta med rött eller 
blått, alternativt byggnadsminnesmärkta.

Vi ställer oss därför mycket kritiska till att Karlstads Kommun som i den nu föreslagna de-
taljplanen tillåter rivning av två rödlistade fastigheter och uppförande av modern bebyggelse 
såväl mot Grevgatan som mot Drottningatan, samt inne på de innergårdar som utgör värde-
fulla delar av fastigheterna. Det strider såväl mot stadens eget kulturmiljöprogram, mot PBL 
som mot stadens långsiktiga ambitioner att utveckla Karlstad som en attraktiv plats att bo 
och besöka. I en sådan strävan utgör vården av kulturmiljöerna en vital komponent.

Kvarteren i detaljplanen innehåller en miljö som på ett för Karlstad närmast unikt sätt står 
opåverkad av efterkrigstidens rivningsvågor. Här står kvarter och innergårdar som min-
nesmärken över hur Karlstads såg ut innan saneringens vindar drog över staden. Här finns 
gatu- och innergårdsrum med en unik potential för fortsatt utveckling som en del av det 
sammahållna turiststråket Älvpromenaden. En värdefull pusselbit för att uppnå kommuens 
långsiktiga strategiska mål Karlstad Livskvalitet 100 000.



Ett genomförande av den nu föreslagna detaljplanen skulle i ett enda slag tillintetgöra en 
sådan utveckling och förvandla Älvpromenaden till en simpel, kulturhistorisk skalfasad. 
Något som alldeles självklart också skulle orsaka Karlstad som stad, och Karlstads Kommun, 
en mycket stor ekonomisk skada.

Det är mycket olyckligt när en ensam exploatörs önskemål om ekonomisk vinning på detta 
sätt ställs mot kommnuens långsiktiga strävan att värna dess kulturarv och därigenom ut-
veckla stadens attraktivitet. Det är också olyckligt när en fastighetsägare tillåts sätta i system 
att låta utpekade kulturhistoriskt värdefulla fastigheter förfalla till följd av bristande under-
håll och sedan tillåts hävda detta förfall, orsakat av deras egen underlåtenhet, som argument 
för att få riva dem och bygga nytt. I fallet Wermlands Invest tycks detta onekligen vara en 
grundligt och sedan decennier tillbaka iscensatt strategi, varpå de fastigheter som nu berörs 
tyvärr blott utgör några få exempel. 

Ingen av de nu rivningshotade husen är, denna vanvård till trots, enligt vår bedömning i ett 
sådant skick att de inte med hjälp av kunniga byggnadsvårdare och till rimliga kostnader 
åter skulle kunna ställas i ett fullgott skick till gagn för stadens attraktivitet och skönhet. Att 
riva fullt tjänliga fastigheter känns heller inte som modern fastighetsförvaltning i en tid där 
återbruk och hållbarhet står högst på samhällets agenda.

Det är inte första gången fastigheter i Karlstads gamla stad står hotade av exploatering. På 
1940-talet var det kommunen själv som ville riva flera av de gamla hus som idag är bygg-
nadsminnen. Den gången gick privata fastighetsägare in och köpte husen för att rädda dem 
undan rivning. Denna gång är situationen den omvända. Nu vill en privat fastighetsägare 
exploatera medan staden vill bevara och värna. Hade rivningen på 1940-talet ändå genom-
förts kan vi blott föreställa oss vilka konsekvenser det fått för Karlstad, ekonomiskt, estetiskt 
och kulturhistoriskt. Historiens dom över dem som fattat ett sådant beslut hade inte varit 
nådig. Med lärdomarna från detta som grund är det vår förhoppning att vi idag förmår fatta 
väl genomtänkta och ansvarsfulla beslut om stadens förvaltning.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen yrkar därför att den nu föreslagna detaljplanen inte god-
kännes. Vi föreslår istället att Karlstads Kommun som en del av utvecklingen av Älvstråket 
ser över möjligheten att skapa ett sammanhängande turiststråk av kvarteren och deras intak-
ta och unika innergårdsmiljöer, samt att man ser över möjligheterna att förstärka skyddet av 
de utpekade fastigheterna genom att förse dem med rivningsskydd.
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