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Färjestadsskolan rivs och byggs om
Nu har bygglovet bevil-
jats för Färjestadsskolan, 
där skolan ska rivas och 
byggas om till en helt ny 
med fullstor idrottshall. 
Byggnationen kommer 
att påbörjas sommaren 
2020 och den nya skolan 
beräknas stå klar hös-

ten 2022.  Den nya skolan 
som byggs för 750 elev-
er från förskoleklass till 
årskurs 6 kommer att få 
tre våningar och blir en 
funktionell skolbyggnad. 
Mycket fokus har lagts på 
att skapa en sammanhål-
len byggnad med klass-

rumskluster som bidrar 
till en känsla av trygghet 
och tillhörighet. En full-
stor fristående idrotts-
hall ska byggas som ska 
användas av skolan samt 
för kultur- och fritidsför-
valtningens behov av trä-
ningslokaler. 

Exploatering av Dikartorp
Under Kils kommunsty-
relses sammanträde togs 
förslag om exploatering av 
Dikartorp fram till kom-
munfullmäktige. Förlaget 
innebär bland annat finan-
siering och att utse kom-
munstyrelsens tillväxt-
utskott till styrgrupp för 

projekt inom fysisk plane-
ring, inom ramen för beslut 
av kommunfullmäktig.

– Boendeområdet Dik-
artorp är en fortsättning 
på den positiva tillväxt som 
kommunen haft under en 
längre tid. Det är dags för 
nästa exploateringsfas ef-

ter att Lövenstrand nu näs-
tan är fullbebyggt. Dikar-
torp, etapp ett, med ungefär 
35 byggklara tomter beräk-
nas vara klara till försälj-
ning 2022, säger Kenneth 
Bengtsson (C), vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen, 
i ett pressmeddelande.

Bygglov för flerbostadshus i Haga
Karlstadhus Haga AB har 
beviljats bygglov för ett 
flerbostadshus i åtta vå-
ningar i stadsdelen Haga. 
Huset kommer ha totalt 

26 lägenheter i varieran-
de storlek från 1,5 till 4 
rum och kök. Fastigheten 
har betäckningen Bävern 9 
och ligger vid Repslagare-

gatan och Mariedalsgatan. 
Med i förslaget finns även 
en gårdsbyggnad i ett plan 
med gemensamhetslokal 
och gästlägenhet.

Fler möjligheter på Lövenstrand
Efter stort intresse finns 
nu fler möjligheter  till 
boende på Lövenstrand i 
Kil. De resterande rad-
hustomterna på Tallåsen 
och Skommita omvand-
las till villatomter, där 

man nu kan gör intres-
seanmälan och ställa sig 
i tomtkö. 

På Viksta by har en en-
treprenör förvärvat tio 
tomter samtidigt som 
kommunen håller på att 

skriva avtal för ytterli-
gare fyra som ska bygga 
lägenhetshus. På reste-
rande tomter pågår för-
handlingar med en en-
treprenör för att bygga 
par- och radhus.

Parkeringshus vid centralsjukhuset
Region Värmland vill se 
ett parkeringshus belä-
get på parkeringen utan-
för huvudentrén till cen-
tralsjukhuset i Karlstad, 
varpå stadsbyggnads-

nämnden nu har beviljat 
bygglov. 

Parkeringshuset kom-
mer få fyra våningar, där 
den fjärde våningen ska 
vara under bar himmel. 

Totalt inryms 296 par-
keringsplatser, men sam-
tidigt försvinner 83 parke-
ringsplatser vilket medför 
ett tillskott med 213 plat-
ser.

Årets första uppföljning av 
stadsbyggnadsnämndens 
verksamhet visar att ett av 
nämndens mål för 2020 re-
dan passerats – nämnden 
har godkänt detaljplaner 
med inte mindre än 1300 
bostäder bara under årets 
första fyra månader. Dess-
utom ligger antal beviljade 
bygglov i nivå med målen, 
hela 337 nya bostäder har 

fått slutbesked och är där-
med klara för inflyttning.

– Det är i detaljplanerna 
som vi beskriver hur om-
råden ska utvecklas, nästa 
steg, när nämnden antagit 
en detaljplan, är att bevilja 
bygglov och när det är fär-
digbyggt så ges slutbesked 
och Karlstadsbon kan flyt-
ta in. Det är så här stads-
byggnadsnämnden bidrar 

till att Karlstad fortsätter 
vara en attraktiv kommun 
att arbeta och leva i, både 
på kort och lång sikt. Det 
är en lång process ibland, 
men det är viktigt att hela 
tiden ha målet för ögonen 
– att Karlstad ska växa på 
ett positivt sätt, säger Erik 
Nilsson, (KD), ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden, i 
ett pressmeddelande.

Överträffat målet för antal detaljplaner

För att den växande banken SBAB skulle kunna 
vara kvar både i Karlstad och i sina lokaler vid tor-
get behövde de få större yta. Därför pågår nu en 
stor om- och tillbyggnad i fastigheten som nu kom-
mer få en rak glasfasad istället för en bågformad.

– Det är ett oerhört spännande projekt. Vi sätter 
dit en helt ny glasfasad som blir rektangulär istäl-
let för den bågformade som är i dagsläget, säger 
Terése Widström, ansvarig fastighetsrepresen-
tant, Randviken.

Intill Stora torget i Karlstad har 
sedan tidigare bankerna SBAB 
och Nordea sina kontor. Nu 
har de tillfälliga kontor med-
an fastigheten, som beteck-
nas Merkurius 14, genomgår 
en stor om- och tillbyggnad. 
Detta då SBAB, som har sitt hu-
vudkontor här, fick en rejäl ök-
ning bland personalen och be-
hövde ha större lokaler.

– De har varit hyresgäster 
här i några år, det är väldigt 
kul att de blir kvar, säger Teré-
se Widström.

– Det är viktigt för Värm-
land att de är kvar, de är en 
stor arbetsgivare i regionen, 
säger Per Ericsson, vd Karl-
stads Byggtjänst.

I samband med att SBAB:s 

lokaler byggs om och blir stör-
re passar man även på att till 
viss del även renovera Norde-
as, som är de två nedersta vå-
ningarna i den cirka 7 000 
kvadratmeter stora fastighe-
ten.

stor tillbyggnad
Tingsvalvet är fastighetsäga-
re och Karlstads Byggtjänst 
är det som står som totalen-
treprenör. Innan bygget drog 
igång var det en lång process 
med projektering för att få 
allt att klaffa, då det är små 
ytor att röra sig på och många 
runtom att ta hänsyn till. I 
höstas kunde de börja riva 
det gamla.

– Just nu pågår det i de be-

fintliga ytorna uppsättning 
av innerväggar och installa-
tioner. I nybyggnadsdelen är 
det bjälklag och stålstommen 
som ska upp, säger Per.

För nybyggnadsdelen blir 
det en tillbyggnad på cirka 2 
500 kvadratmeter.

– Sedan blir det en rejäl om-
byggnad på befintliga lokaler, 
cirka 3 000 kvadrat ombygg-
nad är med i nyproduktions-
delen, säger Per.

Bland annat kommer även 
den sjätte våningen nyttjas, 
istället för att enbart vara 

ventilation och installatio-
ner som tidigare.

rak glasfasad
Fastigheten är byggd i mit-
ten av 80-talet varpå det här 
är den första stora renove-
ringen. En stor möjlighet för 

att få mer effektiv yta var 
att räta upp den bågformade 
glasfasad som tidigare fanns 
mot torget.

– Vi gjuter till nya bågfor-
made bjälklag plan 4-6, vil-
ket kommer att skapa en öp-
pen del i alla plan, säger Per.

– Där fanns helt outnytt-
jad yta, säger Terése.

SBAB kommer när allt står 
klart få toppmoderna kon-
tor.

– När vi kom överens om 
att de skulle vara kvar här 
tog de arbetsnamnet KCK, 

Karlstads coolaste kontor. 
Det blir läckra, moderna 
kontor med effektiva ytor, 
säger Terése.

– Det är ett unikt projekt. 
Man har fått tänka utanför 
boxen, säger Per.

Till sommaren 2021 ska 

lokalerna vara inf lyttnings-
klara.

  anna nordström
070-530 65 60

anna@svenskmediakonsult.se

Terése Widström, Per Ericsson och Henrik Granberg framför där både en takterass och glasvägg kommer att växa fram.

De nya lokalerna blir ljusa, luftiga och toppmoderna. Illustration: Mondo arkitekter

Foto: Anna NordströmDen tidigare glasväggen var sned, vilket man här kan se spår av.
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