
Fem solklara skäl att  
etablera ditt företag hos oss

Karlstad Business Region



Varmt välkommen till  
Karlstad Business Region 
Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse  
och dynamik där det alltid händer intressanta saker inom näringsliv, 
kultur, idrott och handel. Här finns de stora arrangemangen, ett 
högt handelsindex och mycket kompetens samlad kring skogsindustri, 
verkstadsindustri, ICT (IT & Telekom) och konsultverksamheter 
inom teknik, ekonomi och reklam. På Karlstads universitet finns 
framtidens medarbetare och här tas många internationella kontakter.

Karlstadsregionen är en öppen och inspirerande region som  
vi gärna visar upp. Det finns många skäl för dig som företagare att 
etablera dig i vår region. I denna broschyr presenterar vi fem av dem.

Fakta: Karlstad Business Region består av fem kommuner; Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. 
Folkmängd: 140 000 personer. Yta: 3 264,88 km2.

5 solklara skäl  
att etablera dig här!

1  Utmärkt infrastruktur och 
kommunikationsmöjligheter

2  Närheten till Osloregionen

3  Världsledande 
exportinriktad industri

4  Attraktiv livsmiljö

5 Konkurrenskraftiga priser 
   på lokaler och mark





Goda kommunikationer
Från Karlstadsregionen når du enkelt dina kunder och intressanta 
marknader utan krångel och onödig tidsåtgång. Beslutsvägarna  
är korta och du får besked och beslut på ett smidigt sätt. Här  
finns aktiva och engagerade intresseorganisationer samt närhet  
till rådgivning och stöd. 

Var du än befinner dig har du nära både till arbete, bostad  
och skola. Pendlingsmöjligheterna är mycket goda och du når  
hela regionen inom en halvtimme. Kollektivtrafiken har Sveriges  
nöjdaste kunder och regionen är mycket cykelvänlig.

Fakta: I regionen finns cirka 50 mil cykelväg. Fram till år 2025 utvecklas tågtrafiken med nya spår och ännu tätare 
avgångar mellan Oslo och Stockholm. 
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Goda kommunikationer är  
A och O för affärsverksamhet. 
Karlstadsregionen erbjuder 
detta genom att ha alla viktiga 
transportsätt tillgängliga.  

BillerudKorsnäs, Gruvöns bruk





2 Närheten till Osloregionen
Läget mitt emellan Stockholm, Göteborg och Oslo samt bra 
kommunikationer gör att du aldrig är långt borta. Karlstad Business 
Region ligger längs E18 som förbinder Oslo med Stockholm.

Det går daglig trafik med tåg och buss till Stockholm, Göteborg 
och Oslo. Från Karlstad Airport flyger du med affärsflyg inom  
Sverige och på ett par timmar når du Europas viktigaste nav för 
internationella flygförbindelser, ett smidigt sätt att nå ut i världen.

Fakta: E18 mellan Stockholm och Oslo samt E45/E6 som börjar i Göteborg går genom regionen.
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Flygplatser i närheten: 
Karlstad Airport
Avstånd: 17 kilometer 
Oslo Flygplats Gardermoen 
Avstånd: 223 kilometer 
Stockholm Arlanda
Avstånd: 314 kilometer  
Göteborg Landvetter
Avstånd: 284 kilometer 

Tågtrafik: 
Karlstad–Stockholm
Restid: 2,5 timmar
Karlstad–Göteborg 
Restid: 2,5 timmar
Karlstad–Oslo
Restid: 2,5 timmar

Läget, mitt i triangeln Oslo-Stockholm- 
Göteborg, och de goda kommunikations- 
möjligheterna är viktiga orsaker till  
vår framgång.
 Martin Nilsson, VD på Alfa Neon, Kil



Världsledande  
exportinriktad industri
I vår region är vi bra på att nätverka och i våra kluster samverkar över 300 företag  
inom branscherna ICT (IT & Telekom) och skogsindustrin.

Paper Province räknas som Europas främsta kluster. Här finns världsunik  
kompetens samlad inom skoglig bioekonomi. I regionen finns fler än 250 företag  
som samarbetar inom branschen.

Compare är ett kluster där de flesta största ICT-företagen finns tillsammans  
med många små specialiserade konsulter. Det är ett av Sveriges största nätverk  
inom IT och kommunikation.

Järnmalm har i många hundra år varit en viktig naturtillgång och regionen  
har utvecklats till en av Europas ledande stål och verkstadsregioner.

Fakta: De framgångsrika klustren, Paper Province, IUC/Stål & Verkstad och Compare har tillsammans cirka  
400 företag. Paper Province har utmärkelsen Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative.
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Attraktiv livsmiljö
Här är vattnet alltid närvarande. Inte så konstigt då regionen ligger där Sveriges längsta 
älv, Klarälven, möter EU:s största insjö, Vänern. Här finns många typer av boende – vid 
vattnet, på landet eller i staden. Du kan välja mellan befintliga bostäder eller ett expansivt 
nybyggande. Förutom närheten till vatten finns även närheten till de värmländska skogarna, 
inom en timme når du resten av länet med kultur och magisk natur.

Karlstadsregionen är en stark besöks- och handelsstad med stora arrangemang och  
ett högt handelsindex med ett brett utbud av shopping. Wermland Opera presenterar 
årligen flera stora opera-, musikal- och orkesterproduktioner. Här finns flera konsthallar, till 
exempel Sandgrund Lars Lerin, muséer, gallerier och mängder av besöks- och utflyktsmål. 

Karlstad CCC, med plats för 1 600 personer, är en av Sveriges mest populära  
konferensanläggningar och ligger vackert belägen vid Klarälvens strand.
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Fakta: Här finns sju golfbanor inom tre mil och över 70 restauranger. Varje år arrangeras mellan 15–20 SM-tävlingar samt ett 
årligt VM-arrangemang. Vänern har 22 000 öar, kobbar och skär, ytan är 5 650 km2, stor nog att rymma hela jordens befolkning.





Konkurrenskraftiga priser  
på lokaler och mark
Här ser du exempel på hyresnivåer för lokaler i A, B och  
C-lägen i regionen.

Kontor
750–1 800 kronor per m²

Handel
650–4 000 kronor per m²

Lager/industri
375–750 kronor per m²

Fakta: Regionen har 3 200 hotellbäddar och 662 000 gästnätter per år, 53 procent är affärsresenärer. 
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Exempel på stora arbetsgivare  
i regionen (antal anställda)

BillerudKorsnäs 850

Stora Enso AB 850

Valmet AB 675

Frösunda Omsorg AB 675

MSB 425

Tieto Sweden AB 375

Teliasonera Sverige AB 325

Tidningstjänst AB 325

Nobina Sverige AB 275

SBAB 225

AB Pictura 175

Stora företag och branscher

 Företagsstöd 30 % 
 Ortstjänster 32 %

 Tillverkande 38 %

Företagsstöd är branscher som bland annat  
stödjer den tillverkande sektorn.

Ortstjänster är branscher som mest är  
beroende på hur många som bor i kommunen.

Fakta: I regionen finns cirka 16 000 verksamheter.





Varmt välkommen att kontakta oss!
Vill du etablera dig i Karlstadsregionen och söker mark eller lokaler?  
Eller finns du redan här men har planer på att expandera?

Vi hjälper dig med rätt kontakter, analyserar möjliga etableringsalternativ  
och föreslår lämpliga samarbetspartners.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter på karlstad.se/karlstadbusinessregion
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