
 

 

 

 

  

 

 
Karlstad växer och vi måste göra plats för 
fler Karlstadsbor och företag, men 
kommunens yta är begränsad. Många 
intressen konkurrerar om samma ytor. 
Sammanlagt behövs ytor för ca 30 000 nya 
bostäder och 300-350 hektar verksamhets-
mark fram till år 2050. Samtidigt behövs 
mark för exempelvis rekreation och 
ekosystemtjänster. Utvecklingen kan ske 
på olika sätt, men måste vara långsiktigt 
hållbar. Översiktsplanen behöver därför ta 
ställning om hur marken ska användas. 
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INLEDNING 

Denna alternativstudie omfattar hela Karlstads 
kommun och utreder såväl staden som 
landsbygdens alternativa utvecklings-
möjligheter. 

Syftet är att genom att illustrera olika motsatta 
fysiska utbyggnadsstrukturer kunna jämföra 
alternativens för- och nackdelar, möjligheter 
och konsekvenser.  

Målsättningen är att hitta en god avvägning 
mellan utveckling och bevarande, samt landa i 
en utbyggnadsstruktur som är miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbar på lång sikt.  

Handlingen avslutas med slutsatser som 
kommer att ligga till grund för förslaget till ny 
översiktsplan.  

 

 

 

 

   



HISTORISK UTVECKLING 
Stadens tillväxt 
Karlstad har utvecklats på olika sätt över tid. Sedan 
början av 1900-talet har Karlstad stad vuxit kring 
Klarälvens förgrening mitt i deltalandskapet.  

Fram till 1960-talet växte staden tätt kring de mest 
centrala delarna av staden, men efter att bilen gjorde 
sitt intåg ändrades stadens markanspråk. Bilen, som 
utgjorde grunden för den tidens planeringsideal, 
gjorde det möjligt att bo längre från staden och 
samtidigt kunna arbeta inom stadsområdet. 
Stadsområdet bredde ut sig kraftigt och resulterade i 
många av de trafik- och samhällsstrukturer vi lever 
med idag, med trängsel i rusningstid, en hög andel 
bilinpendling, stora parkeringsbehov mm.  

Även idag fortsätter utbredningen av staden, så kallad 
”urban sprawl”, där glesa strukturer och högt 
bilinnehav präglar bebyggelsemönstren.  

Landsbygdens tillväxt 
Innan 40- och 50-talet bestod landsbygden i Karlstad i 
hög grad av mindre bybildningar, gårdar, fristående 
stugor och torp. Vissa orter utvecklades när järnvägen 
kom, och äldre stationshus finns kvar bl.a i Väse, 
Molkom och Edsvalla. I Vålberg och Edsvalla tog 
bebyggelseutvecklingen fart när bruk och fabriker 
etablerades i området. När semestern kom och 
fritidshusutbyggnaden tog fart lades grunden för flera 
områden som idag utvecklats till permanenta 
bostadsområden.  

Flera av de mindre tätorterna byggdes ut kraftigt 
under 60- och 70-talets miljonprogram då olika former 
av villamattor tillkom i samtliga tätorter. De nya 
bostäderna uppfördes i stadsmässiga strukturer, som 
skiljde sig från tidigare bybildningar. Under senare år 
har utvecklingen på landsbygden gått relativt 
långsamt.  

Fortsatt tillväxt 
Kommunen har ett mål att kunna växa med i snitt minst 1 % per år, och i dagsläget växer Karlstad 
med mellan 1000-1400 nya invånare per år. För att kunna försörja både befintliga och nyinflyttade 
invånare med olika typer av bostäder och för att kommunen ska förbli attraktiv för ytterligare 
inflyttning behöver översiktsplanen planlägga för omkring 30 000 nya bostäder till och med år 2050. 
Denna utbyggnad kan ske på flera olika sätt vilket ger olika konsekvenser på kommunens sociala, 
ekonomiska och ekologiska bärkraft och på kommunens samlade klimatpåverkan.  

 

     

Karlstads stadsutbredning 1929. 

Karlstads stadsutbredning 1960. 

Karlstads stadsutbredning 1994. 

Karlstads stadsutbredning 2013.  



DAGENS BOSTÄDER OCH BYGGANDE I KOMMUNEN  
Bostadsutbud landsbygden 

År 2019 fanns strax över 10400 bostäder på Karlstads landsbygd, varav ca 6600 bostäder låg inom de 
mindre tätorterna (inklusive Skåre) och ca 3700 bostäder låg utanför tätorterna, i övriga delar av 
kommunen.   

Störst av tätorterna är Skåre med 2038 bostäder och 
5503 invånare samt Vålberg med 1602 bostäder och 
3178 invånare. Kommunens minsta tätort är Vallargärdet 
som har 153 bostäder och 403 invånare. Små är också 
Alster och Väse med vardera omkring 250 bostäder och 
600 invånare, samt Edsvalla med strax över 460 bostäder 
och drygt 1000 invånare. Tätorterna Skattkärr och 
Molkom, som är mellanstora, har strax under 950 
bostäder vardera och omkring 2000 invånare.  

Av samtliga tätorter på landsbygden har Molkom och 
Vålberg lägst antal invånare per bostad (1,86-1,98), 
vilket tyder på en högre andel fåpersonershushåll 
jämfört med övriga orter. Högst boendetäthet har 
tätorterna Alster, Skåre, Vallargärdet och Skattkärr i 
nämnd ordning, med 2,87-2,42 invånare per bostad. 
Även Edsvalla tätort ligger högt med 2,32 inv/ bostad.   

Drygt en tredjedel av alla bostäder på landsbygden 
ligger i spridda lägen utanför tätorterna. Högst tryck 
råder kring närområdet för Karlstad, där fokus de 
senaste åren legat på byggande i Vallargärdets omland, 
utmed Edsgatan, som en förlängning av Karlstad stad 
samt kring Skattkärr. Snittsiffran på invånartätheten i 
kommunens glesbyggda lägen är hög, vilket bl.a kan bero 
på utbyggnaden och en hög andel inflyttande familjer i 
Vallargärdets, Alsters och Skattkärrs omland, där 
befolkningstätheten är hög även i tätorterna.  

Med motsvarande byggtakt som varit aktuell de senaste 
6 åren skulle behovet av bostäder på landsbygden tom år 
2050 vara omkring 1000 bostäder. Baserat på 
kartläggningar av nytillkommen bebyggelse, samt dagens 
fördelning av bostäder mellan tätorter och omland, är 
det rimligt att tro att kompletteringar av ny bebyggelse 
utanför kommunens mindre tätorter i mer glesbebyggda 
delar, i huvudsak kommer att omfatta enstaka, dvs ett 
eller två hus i taget.  

Trycket på villor har varit högt och bedöms förbli högt 
även de kommande åren.   

Av kommunens mindre tätorter är Skåre störst 
medan Vallargärdet är minst. Störst är 
boendetätheten i tätorterna kring Karlstad samt 
i Edsvalla, medan boendetätheten är lägst i 
Molkom och Vålberg.  

De små prickarna motsvarar byggande på 
landsbygden 2010 – 2020 med 1-4 hus per prick. 
Mellan 2013-2019 byggdes totalt 286 hus på 
landsbygden, varav ett 20-tal uppfördes i 
Skattkärrs samhälle. I övrigt uppfördes 1 hus 
vardera i tätorterna Väse och Vålberg.  



ALTERNATIVA UTBYGGNADSSTRATEGIER 
Vägval utifrån ett alternativkors 

För att visualisera skillnaderna inför ett samlat vägval som ska resultera i en markanvändningskarta 
har kommunen valt att arbeta med ett alternativkors där olika vägval har beskrivits som ytterligheter. 
Inget av dessa alternativ är tänkta att genomföras utan samtliga alternativ ligger på olika sätt till 
grund för ett slutligt och avvägt utvecklings- och markanvändningsförslag i översiktsplanen.  

En huvuddel av frågorna har handlat om hur staden och landsbygden ska förhålla sig till varandra, 
samt till hur tillväxten av staden ska ske. Detta har resulterat i fyra ytterlighetsalternativ – 
”koncentration”, ”gröna vågen”, ”satelliter” och ”ny årsring”, som alla bygger på ett tillväxtbehov 
med 30 000 nya bostäder. Samma ytterlighetsprinciper har tillämpats på både staden och 
landsbygden med kommunens mindre tätorter. Däremot skiljer sig mängden bostäder på 
landsbygden och mängden ny bebyggelse i stadsområdet Karlstad samt tillvägagångssätten. 
Alternativen beskrivs mer ingående på nästkommande sidor.  

 
Samtliga alternativ i alternativkorset bygger på att 30 000 nya bostäder behöver få plats i 
kommunen, varav en stor andel ska ges möjlighet att kunna tillkomma på landsbygden. Samtliga 
alternativ redovisar ett mycket högre byggande på landsbygden än idag, där 13-30 % av det totala 
byggandet, dvs 4000 eller 10000 bostäder, antas kunna ske på landsbygden. Alternativen ”satelliter” 
och ”gröna vågen” bygger på en hög efterfrågan av ett lantligt boende och att en tredjedel av 
byggandet i Karlstads kommun, dvs 10 000 nya bostäder, ska ske på landsbygden. Alternativen 
”koncentration” och ”ny årsring”, bygger på att en något mindre andel, ca 4 000 bostäder, byggs på 
landsbygden, vilket dock är en ökning med 4 gånger jämfört med byggandet idag.  



Utöver det finns även en framskrivning av omfattningen på dagens byggande på landsbygden per ort 
och i omlandet. Detta alternativ har dock inte illustrerats i alternativkorset men ligger mycket nära 
”gröna vågen-alternativet” med en spridd bebyggelse över hela kommunen med 1-2 hus per plats.  

Nedan beskrivs alternativa fördelningar av nya bostäder både i staden och på landsbygden. Utifrån 
den gällande översiktsplan 2012 pågår för närvarande planläggning för motsvarande 10 000 bostäder 
i Karlstad. Dessa räknas in i de 30 000 bostäder som planeringen behöver ta höjd för till år 2050.  

 

 

 

 

 

 

  

Samtliga alternativ bygger på att 
översiktsplanen behöver ge plats för 30 000 
nya bostäder i kommunen. Alla alternativa 
utbyggnadsstrukturer innebär ett högt 
byggande på landsbygden, mycket högre än 
idag. Två alternativ ”Koncentration” och ”Ny 
årsring” innebär att 4000 nya bostäder byggs 
på landsbygden medan två alternativ ”Gröna 
vågen” och ”Nya satelliter” innebär ett 
tillskott på 10000 nya bostäder på 
landsbygden. Två alternativ är koncentrerade 
på att byggas tätt ”Koncentration” och ”Nya 
satelliter” medan ”Gröna vågen” och ”Ny 
årsring fokuserar på utglesade 
bebyggelsestrukturer.  

 

Nedanstående tabell visar fördelningen av 
bostäder per ort respektive omlandet (de 
glesbebyggda delarna av kommunen) i de 
olika ytterlighetsalternativen samt i det 
sammantagna förslaget till fördelning inför 
markanvändningen.  

  



Utgångspunkter för viktiga vägval 

Utvecklingen står inte still och Karlstad har kommit till ett läge där tillväxten gör att det är angeläget 
att göra vissa val om vad som är viktigt att prioritera i stadens och kommunens utveckling. Det är en 
utmaning att balansera ett tillväxtorienterat och hållbart byggande i staden och samtidigt möjliggöra 
en stor tillväxt på landsbygden.  

Landsbygdsutveckling i tätorterna – eller utanför? 
Landsbygdsfrågorna utgör ett av de viktigaste vägvalen för framtiden som illustreras på olika sätt i de 
olika alternativen. Ett vägval blir snabbt ganska tydligt – antingen bygger man i eller i direkt 
anslutning till befintliga mindre tätorter, eller så bygger man utanför tätorterna, i kommunens mer 
glesbebyggda delar, där byggandet de senaste åren har varit störst.  

För att ställa alternativen mot varandra inför ett vägval är därför två av alternativ (”koncentration” 
och ”ny årsring”) inriktade mot ett byggande i och kring befintliga tätorter medan de två andra 
alternativen (”nya satelliter” och ”gröna vågen”) är inriktade på en hög andel byggande i mer perifera 
lägen utanför tätorterna.  

Ska staden expandera – eller koncentreras? 
För staden illustrerar ytterlighetsalternativen olika sätt till tillväxt och utbyggnad. Antingen fortsätter 
staden expandera som idag, vilket innebär en risk att stadens omgivande natur- och friluftsområden 
på sikt kommer att slukas av nya bostads- och verksamhetsområden - eller så väljer man en annan 
väg utifrån dagens samhällsutmaningar.  

Ett avgörande vägval är valet av utbyggnadsstruktur. Två alternativ är inriktade på täta 
bebyggelsestrukturer (”koncentration” och nya satelliter”) medan övriga två (”gröna vågen” och ”ny 
årsring”) fokuserar på en fortsatt utbredning av stadens bebyggelse.  

De olika alternativen innebär bl.a skillnader i storleken på de kommunalekonomiska investerings-
behoven, möjligheten att stötta en utveckling av levande och livskraftiga tätorter, eller att uppnå en 
effektiv kollektivtrafik eller möjligheten att låta människor själv få välja var man vill bo. Valet av 
utbyggnadsstruktur för staden kan också antingen öka eller minska resandet med bil och behoven av 
att transportera sig. De kan även innebära att det är möjligt för många att bo nära friluftsliv och 
områden för uteaktiviteter (som i ”koncentration” och ”nya satelliter”)eller motsatt att man 
prioriterar ett glesare boende med stora tomter (som i ”gröna vågen” och ”nya årsringar”).  

Inget av alternativen är fullt ut realistiskt, utan samtliga alternativ har ur ett hela-kommunen-
perspektiv såväl problem och utmaningar som avgörande fördelar och vinster.  

En beskrivning av respektive alternativ utbyggnadsstrategi presenteras nedan.  

 

  



Alt.  ”KONCENTRATION” 
Staden: 26 000 nya bostäder inom det 
befintliga bebyggelseområdet. 10 000 
bostäder i befintliga planer, samt 
15 000 i förtätningslägen och 1000 i 
Skåre.   

Landsbygd: 4000 nya bostäder på 
landsbygden i förtätningslägen inom 
befintliga bebyggelseområdet för 
tätorterna. Ju större ort dess mer 
förtätningsytor finns att tillgå.  1000 i 
Skattkärr, Molkom, Vålberg; 100 i 
Vallargärdet; 200 i Edsvalla och 500 i 
Väse; 200 i mer perifera lägen kring 
befintliga byar (10 hus i 20 enheter). 

 

Alternativet innebär fokus på förtätning inom det befintliga bebyggelseområdet i Karlstad och i de 
mindre tätorterna. Inga nya områden tas i anspråk, dvs man tar vara på de möjligheter som finns till 
förtätning i lucktomter och impediment. Liten andel utbyggnad perifert och då i anslutning till 
befintliga bybildningar. Utifrån vad som får plats inom redan bebyggda delar kommer utbyggnaden 
naturligt korrelera med storleken på samhälle, vilket innebär större utbyggnadsmöjligheter i Vålberg, 
Molkom, Skattkärr och lägre byggande i framför allt Edsvalla och Vallargärdet. 

 

 

De stora punkterna redovisar den 
samlade utbyggnaden per tätort 
medan de små punkterna 
motsvarar en utbyggnad av 
grupper om 10 hus. 



Alt.  ”NYA ÅRSRINGAR” 
”Nya årsringar” har stort fokus på 
fortsatt utbyggnad runt de befintliga 
bebyggelseområdena i såväl Karlstad 
som i stationssamhället Väse, samt i 
tätorterna närmast Karlstad (Vallargärdet 
och Skattkärr). Mycket liten andel 
utbyggnad på ren landsbygd och i orter 
mer perifert.  

Staden: 26000 nya bostäder i staden 
varav 10000 i befintliga planer, och 5000 
i förtätnings- eller omvandlingslägen, 
samt 10000 bostäder i form av en ny 
årsring i direkt anslutning till stadens 
befintliga bebyggelseområde. 1000 nya 
bostäder i Skåre.  

Landsbygden: 4000 nya bostäder i nya 
årsringar runt de mindre tätorternas 
befintliga bebyggelseområde. Fokus på 
Vallargärdets (1000) och Skattkärrs 
tätorter (1500), som är efterfrågade utbyggnadsområden nära Karlstad, samt Väse (1000 nya 
bostäder) som har tågstopp. Skattkärr utgör ett potentiellt långsiktigt stationsläge. Liten 
komplettering á 100 nya bostäder i Vålberg, Vallargärdet, Molkom samt 200 nya bostäder i ren 
landsbygd i tätorternas omland i mer enskilda lägen. (5-10 hus i 100-200 lägen)  

 

 

De stora punkterna redovisar den 
samlade utbyggnaden per tätort 
medan de små punkterna 
motsvarar en utbyggnad av 
grupper om 10 hus. 



Alt.  ”NYA SATELLITER”  
”Nya Satelliter” har ett stort fokus på 
landsbygd och täta strukturer. 
Alternativet omfattar utveckling av både 
befintliga samhällen med potentiella 
tågstopp, och helt nya satelliter i form av 
täta trädgårdssamhällen med 2000 
bostäder vardera med huvudsakligen 
småhus. Ökat fokus på verksamheter i 
Vålberg och Molkom som har större 
verksamhetsetableringar sen tidigare.  

Staden: 20 000 nya bostäder i staden, 
varav 10 000 i befintliga planer, och 5000 i 
tidigare diskuterade förtätnings- eller 
omvandlingslägen, samt 5000 bostäder i 
nya satelliter i I2, Steffens minne eller 
Fallängen-Djupdalen.  

Landsbygden: 10 000 nya bostäder, varav 6000 i befintliga tätorter, och 4000 i två helt nya 
tätbebyggda semiperifera ”trädgårdsstadsorter”, som bemöter viljan att bo i småhus på landet 
utanför befintliga tätorter. De nya satelliterna bör omfatta minst 2000 bostäder för att möjliggöra 
tillgång till service, skola, kollektivtrafik mm inom gångavstånd. Alternativa lägen för de nya 
samhällena är skogs- och åkermarkerna söder om Vallargärdet, Rudshalvön, alternativt Jäverön, 
området norr om Djupdalsvägen eller Önnerud. I övrigt prioriteras lägen som har eller kan få ett 
tågstopp, dvs Väse, Edsvalla och Skattkärr (1500 vardera). Övriga orter kompletteras med 500 
bostäder vardera. Alternativet är tillämpbart även med färre bostäder på landsbygd, och högre 
byggande i staden, men kräver då hårda prioriteringar om var tillväxten på landsbygden ska ske.  

De stora ihåliga ringarna 
redovisar lägen för möjliga nya 
trädgårdsstäder med 
sammanlagt ca 2 000 bostäder, 
service, arbetsplatser mm. 
Heldragna ringar är prioriterade 
medan övriga kan bli aktuella 
på sikt.  



Alt.  ”GRÖNA VÅGEN”  
”Gröna vågen” har stort fokus på byggande i 
landsbygd i glesa strukturer utanför tätorterna. 
Bygger på att fler efterfrågar ett perifert boende, 
med få grannar och ”ren landsbygd”. 
Huvudsakligen småhusbyggande. För att 
möjliggöra det småskaliga och samtidigt undvika 
VA-förelägganden möjliggörs 300 st 
bostadsenheter med maximalt 20 hus/enhet. 
Samtidigt satsning på nuvarande och framtida 
stationsorter med Väse, Edsvalla och Skattkärr. 

Staden: 20 000 nya bostäder, varav 10 000 i 
befintliga planer, 5000 i förtätningslägen, 4000 i 
glesare villastrukturer (motsvarande täthet Norra 
Stockfallet, 250 bostäder). Alternativet omfattar 
även 500 bostäder i spridda små enheter om max 
20 hus i 25-30 mer perifera lägen inom 
stadsområdet, samt 500 bostäder i ekobyar, by- 
och gårdsbildningar mm i Mjölnartorpet, 
Busterud och Vänsberg.  

Landsbygden: 10 000 nya bostäder, varav 6000 i spridda perifera lägen, fördelat på 300 lägen med 
vardera 20 hus, i Bäck och Böj, stråket mot Vallargärdet/ Molkom och Rudshalvön (dit VA kan byggas 
ut delvis), LIS-områden i Väse, Älvsbacka, Acksjön, Örten, mfl. 4000 bostäder i kompletteringslägen i 
befintliga tätorter, med 1500 bostäder i Väse respektive Edsvalla, 700 bostäder i Skattkärr, samt små 
kompletteringar á 100 i Vålberg, Vallargärdet och Molkom. 

 

Varje enhet/prick motsvarar 20 hus. Utveckling möjliggörs 
även i nuvarande och ev framtida stationsorter (Väse, 
Skattkärr och Edsvalla).  



 

UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA UTBYGGNADSSTRATEGIER 
Alternativen utgör ytterligheter och är inte möjliga att tillämpa fullt ut var för sig, för varken 
landsbygden eller staden, utan att få negativa konsekvenser för hållbarheten socialt, ekonomiskt 
eller ekologiskt. Ytterlighetsalternativen syftar enbart till att hitta de bästa formerna för att utveckla 
staden respektive landsbygden, utifrån de tre hållbarhetsperspektiven med gynnsamma lösningar för 
både sociala, ekonomiska och ekologiska strukturer.  

De slutliga avvägningarna i denna analys ska ligga till grund för förslaget till utbyggnad av stad och 
landsbygd samt för den tillhörande markanvändningskartan. Det innebär att förändringar i 
avvägningarna mellan alternativen påverkar det slutliga förslaget och övriga prioriteringar i såväl 
staden som landsbygden.   

Alternativens klimatpåverkan 

Att minimera den klimatpåverkan som Karlstad samlat bidrar till utgör en av de största utmaningarna 
i översiktsplanen att hantera inför framtiden. De största källorna till utsläpp i kommunen utgör idag 
transporter och konsumtion, varav resor och transporter är nära knutet till den fysiska planeringen 
och hur staden byggs ut. Det som primärt styrt den samlade utvärderingen och förslaget till 
markanvändning, utgör därför främst frågor som knyter an till möjligheten att öka andelen hållbara 
resor och transporter och minimera resandet.  

Planering för närhet och mål om 15-minutersstaden tillämpas i många städer och har kommit i fokus 
än mer när Coronapandemin bröt ut. Närhet utgör en viktig grund för framtidens hållbara städer och 
samhällen, och bygger på att det ska vara möjligt att nå så många vardagliga funktioner som möjligt 
inom gång- och cykelavstånd (max 1-2 km) från boendet.  

För att kunna minska samhällets klimatpåverkan krävs även förutsättningar för en hållbar 
energiförsörjning som inte leder till ökade utsläpp, vilket till stor del påverkas av hur och var nya 
utbyggnadsområden lokaliseras för att bl.a kunna anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. 
Genom smart lokalisering kan det även skapas förutsättningar för att ta tillvara spillvärmen från 
större verksamhetsområden. 

Alternativens möjlighet att skapa effektiva kollektivtrafikstrukturer, gång- och cykelvänlighet samt 
strukturer för att ordna ett vardagsliv som bygger på små resbehov skiljer sig åt och utgör en viktig 
grund i det slutliga förslaget till utbyggnadsstruktur.  

Ur ett klimatperspektiv utgör även möjligheterna till klimatanpassning en viktig fråga för framtiden. 
Omgivande natur utgör därför en viktig grund för bedömningen av bl.a ekosystemtjänster som 
vattenfördröjning, svalka och matproduktion.  

För möjligheten till försörjning med kollektivtrafik och energi har alt. ”Koncentration” mycket stora 
fördelar, eftersom alternativet innebär att underlaget ökar för redan befintlig kollektivtrafik. Även 
hållbar energiförsörjning hänger tätt samman med möjligheten att koncentrera bebyggelsen. På 
landsbygden bedöms även alt.  ”Nya satelliter” och ”Ny årsring” ge goda förutsättningar för hållbar 
energi – och kollektivtrafikförsörjning, så länge satelliterna och tillväxten ligger kring befintliga 
samhällen eller i större självförsörjande satelliter utmed huvudstråken. I staden innebär ett mer 
utspritt byggande - i satelliter eller årsringar - att dessa kan vara svåra att kollektivtrafikförsörja utan 
att nya linjer tillskapas, vilket i sig driver kostnaden och i förlängningen kan bidra till mer ineffektiva 
kollektivtrafikstrukturer för staden som helhet. Alt. ”Gröna vågen” innebär en mycket spridd 
bebyggelse över kommunen som bedöms i princip omöjlig att försörja med kollektivtrafik och energi 
på ett hållbart sätt. Alternativet bedöms inte bidra till en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 
av kommunen, och bedöms också i förlängningen vara mer trafikalstrande än övriga alternativ. 



Gång- och cykelvänligheten och tillgängligheten till service skiljer sig åt mellan förslagen. 
Möjligheten till ”det nära och enkla vardagslivet”, med vardagsfunktioner som t.ex matbutiker och 
skola på gång- och cykelavstånd från bostaden är en viktig del av det hållbara samhället. Det bedöms 
dock omöjligt att uppnå med alt. ”Gröna vågen” där avstånden till vardagsnära funktioner blir långa 
för många och ur detta perspektiv är ”Gröna vågen” riktigt dåligt framför allt för landsbygden, och 
riskerar öka bilberoendet. Även bebyggelsen i alt.  ”Nya satelliter” tenderar att hamna i lägen som 
överstiger ett överkomligt gång- och cykelavstånd för bl.a arbets- eller skolpendling. Om satelliterna 
däremot får en tillräcklig skala som ger underlag för matbutiker, skolor och annan service, möjliggörs 
självförsörjande vardagsmiljöer som kan baseras på gång och cykel. Det resulterar i att alternativet 
bedöms kunna minimera vardagsresandet vilket bedöms positivt för klimatet och miljön. För ”Nya 
årsringar” finns viss möjlighet att knyta nya bebyggelseområden till service i befintliga intilliggande 
stadsdelar. Bäst förutsättningar för gång, cykel och närhet till service bedöms dock alt. 
”Koncentration” ge både i staden och i de mindre tätorterna. Alternativet ger både god närhet och 
goda förutsättningar för ett gång- och cykelbaserat liv. 

Ekologisk hållbarhet 

Genom att värna stadens och kommunens ekosystemtjänster för vattenreglering, biologisk mångfald, 
matproduktion blir staden möjlig att leva i. Strukturerna för ekosystemtjänsterna finns såväl inom 
som i direkt anslutning till Karlstad tätort. Parker och omgivande naturområden ger också 
möjligheter till friluftsliv och naturbaserade utomhusaktiviteter, samt ger förutsättningar för 
fungerande ekosystem. Utmaningen är att hitta en ekologiskt hållbar form för 
bebyggelseutvecklingen, samtidigt som hänsyn tas till tillväxtfaktorer och möjligheterna att minimera 
klimatpåverkan genom ett ”nära vardagsliv” och ett mer effektivt trafikarbete.   

Alternativ ”Koncentration” innebär att mycket små delar av stadens frilufts- och parkområden tas i 
anspråk, både inom och utanför staden, vilket gynnar ekosystemtjänster som parkbris, 
matproduktion, biologisk mångfald, vattenrening och vattenfördröjning. Det gynnar även kulturella 
värden, som friluftsliv, motion och uteaktiviteter i naturen. Eftersom Karlstad utgör en glest bebyggd 
stad finns goda förutsättningar för att komplettera befintliga bebyggelseområden med ny 
bebyggelse, och samma förhållande gäller även flera av de större tätorterna på landsbygden.  

Alternativ ”Nya satelliter” innebär en tät och sammanhållen bebyggelsestruktur vilket ger goda 
förutsättningar för att på samma sätt som i alternativet koncentration begränsa ingreppen i dagens 
naturmiljöer kring staden. Motsatsen utgör dock alternativ ”Gröna vågen”, där bebyggelsen sprids ut 
över stora områden både i stadsområdet och på landsbygden. Det innebär att kommunens natur- och 
friytor exploateras med många små enheter och att större naturområden splittras. Alternativ ”Nya 
årsringar”, som bygger på att naturområdena närmast staden tas i anspråk, skulle även det ge stora 
negativa konsekvenser framför allt på stadens ekosystemtjänster och möjligheterna till friluftsliv och 
rekreation.  

Ekonomisk hållbarhet - kommunalekonomiska investeringar och driftsekonomi 

En i hög grad avgörande fråga för valet av utbyggnadsstruktur är alternativens behov av 
kommunalekonomiska investeringar, som infrastrukturutbyggnader för vägar och VA-nät eller en 
hållbar energiförsörjning. Även mjuka ekonomiska frågor som behoven för hemtjänst, skolor mm, 
som utgör viktiga delar för att nå en ekonomisk och social hållbarhet. Där finns stora skillnader 
mellan alternativen. 

Alt. ”Koncentration” har tydliga fördelar och innebär betydligt billigare investerings- och 
driftskostnader för vägar, VA-nät, energiförsörjning, hemtjänst och skolor, eftersom utbyggnaden 
sker inom befintliga redan uppbyggda strukturer. Motsatsen utgör alt. ”Gröna vågen”, som i det 
närmaste är omöjligt att försörja i samtliga kategorier. För avloppshanteringen krävs många små 
enskilda anläggningar, som oftast är svåra att styra så de inte påverkar såväl sjöar och vattendrag 



negativt genom utsläpp. Skolförsörjning kräver att barnen transporteras till en central skola i någon 
tätort, vilket både driver på behovet av resor samt minskar den sociala hållbarheten och möjligheten 
att nyttja skolan som mötesplats.  Hemtjänsten kommer att kräva många och långa resor för att nå 
sina kunder. En ny årsring runt Karlstad innebär att ledningsnät och infrasystem behöver förlängas åt 
flera håll vilket fördyrar utbyggnaden, medan alt.  ”Satelliter” kräver en men större samlad 
utbyggnad av infrastruktur.   

Ekonomisk hållbarhet - tillväxtperspektiv 

Karlstads möjligheter att konkurrera om invånare och företagsetableringar, påverkar såväl 
kommunens ekonomi som Karlstads roll som attraktiv regionmotor för länet. Vilka möjligheter de 
alternativa utbyggnadsstrukturerna ger för tillväxt i staden och på landsbygden är dock svåra att 
bedöma fullt ut.  

En viktig parameter för tillväxten utgör dock tillgången på mark, både för nyetableringar och för 
omflyttning av verksamheter som expanderar eller av andra anledningar behöver ett nytt läge. 
Karlstad har i dagsläget brist på mark för nya etableringar kring stadsområdet och tillgång till ny 
verksamhetsmark en helt avgörande fråga för Karlstads tillväxt. Utan tillgång på mark skapas ett stort 
hinder för tillväxt. Viss mark kan ev tillskapas genom omvandling och effektivisering av redan 
etablerade områden, men ofta är detta svårgenomförbart utan samverkan mellan många privata 
fastighetsägare.  Att tillskapa helt nya verksamhetsområden centralt i Karlstad tätort bedöms som 
svårt i alla alternativ. Områden i direkt anslutning till centrala Karlstad som Eriksberg och 
Bråtebäcken bedöms därför som viktigt i alla alternativ. 

Vad gäller tillgången på utvecklingsbar mark för verksamheter skiljer sig alternativen åt marginellt. 
Alt. ”Koncentration”, har dock en nackdel eftersom alternativet hårddraget innebär att ingen ny mark 
tas i anspråk, vilket i sin tur skapar både hög konkurrens om den befintliga marken mellan bostäder 
och verksamheter och brist på ny mark för etableringar. Slutsatsen är att alt. ”Koncentration” innebär 
en brist på tillräckliga ytor för verksamheter. Däremot utgör ”Ny årsring” ett bra alternativ för att 
tillskapa attraktiv mark både i staden och på landsbygden som samtidigt samspelar med befintliga 
strukturer och skapar närhet till lokala marknader. I alt. ”Satelliter” finns en risk att det kan vara svårt 
att få till etableringar i nya öar kring staden. För ”Gröna vågen” finns en risk att tillväxten avtar, pga 
ett litet invånarunderlag i såväl staden som i kommunens mindre tätorter samt en spridd 
näringslivsstruktur vilket på sikt kan bidra till stagnation av tillväxten.   

 

Möjligheten att bygga småhus 

Trycket på villor har varit högt och bedöms förbli högt även de kommande åren. Av 
Karlstadregionens kommuner, är det i Karlstad som det byggts flest antal småhus under senare år. 
Mellan 2013-2019 byggdes 365 småhus inom Karlstad tätort (SCB), vilket utgör ungefär hälften av det 
totala småhusbyggandet i kommunen under samma period. Svårigheter att hitta lägen för småhus 
kring Karlstad tätort har sannolikt bidragit till att det i stället byggs mer på landet och även i 
omgivande kommuner kring Karlstad. Småhusbyggandet har de senaste åren varit högt framför allt  
kring Edsgatan och Skattkärr. Utöver det dominerar tillskott av enstaka småhus i spridda perifera 
lägenm vilket delvis kan bero på brist på mark för småhus kring Karlstad. Trenderna för 
småhusbyggandet tyder på att huvuddelen av de som vill bygga småhus ändå söker samlade lägen, 
gärna nära staden.  

Villamattor i olika former rullades ut i flertalet av kommunens mindre samhällen under 
miljonprogrammet, och nu byggs återigen relativt stadslika villagator ut i öppna lantliga lägen, vilket i 
grunden förändrar den lantliga karaktären på många platser. Ett alternativ är att anamma mer täta 
och gröna småhusstrukturer i vissa lägen för att kunna bevara andra mer lantliga miljöer intakta.  
Mer småhusbyggande kring befintliga tätorter som anammar ortens karaktär och landskap kan bidra 



till att stärka tätorternas identitet och bidra till både attraktion och ett stärkt underlag för befintlig 
service, levande samhällen mm.  

Täta trädgårdsstadssamhällen, saknas i dagsläget helt kring Karlstad. Det närmaste man kan komma 
utgör Lorensbergs villastad samt ett mindre område vid Rosenborgsgatan på Sommarro, som utgör 
uppskattade områden med höga boendekvaliteter. Nationellt utgör ofta historiska 
trädgårdsstadsområden några av de mest attraktiva och eftertraktade småhusmiljöerna. Många 
efterfrågar också i dagsläget mindre småhus med mindre trädgårdar som är enkla att sköta.  

Ett hållbart småhusbyggande är svårt att uppnå med dagens utbyggnadssätt, som tenderar att landa 
i motsvarande utglesning av bebyggelsen som i alt.  ”gröna vågen” vilket bedöms som negativt för 
klimatpåverkan, ekonomi, sociala strukturer mm. Motsatt utgör möjligheterna till småhusbyggande 
en stor utmaning för alt ”Koncentration” som har begränsade markområden för utveckling. Både 
”Nya satelliter” och ”Nya årsringar”, som liknar varandra, möjliggör olika former av sammanhållna 
småhusområden kring befintliga tätorter och som helt nya tätorter.  

Potentialen bedöms som stor för en utbyggnad av en helt ny trädgårdsstadsstruktur, i något av de 
lägen som alt. ”Satelliter” pekar ut. Behovet av utveckling av Vallargärdets tätort motiverar en större 
småhusutbyggnad i direkt anslutning till Vallargärdet. Utbyggnadsmöjligheter av mer alternativa 
boendeformer finns även kring Kronoparkens ekoby.  

Attraktionskraft och social hållbarhet 

Attraktionskraften och möjligheterna till nyinflyttning i städer och samhällen, samt mjuk infrastruktur 
som tillgången till skola, förskola och äldreomsorg utgör en annan viktig tillväxtfaktor. Planlagd mark 
för nya bostäder där det finns en trygghet att man kan få plats för barnen i skolan, och där man har 
möjlighet att bo kvar som äldre kan bidra till att ett område upplevs som enklare och mer attraktivt 
att flytta till. Detta gäller framför allt på landsbygden. Levande tätorter med ett livskraftigt socialt liv 
och öppna sociala sammanhang som det är möjligt att landa i som nyinflyttad, är en faktor som 
sannolikt bidrar till attraktionskraft.  

Den sociala hållbarheten gynnas av levande samhällen och stadsdelar, eftersom det ökar 
välbefinnandet och den upplevda tryggheten. Det mänskliga perspektivet är en viktig faktor för att de 
sociala strukturerna ska fungera väl.  

Jämför man alternativen kan det ur ett attraktionsperspektiv för landsbygden vara negativt att man 
inte tillåts välja själv exakt var man vill bo, vilket eventuellt kan bl.a belasta alt. ”Koncentration” och 
”Ny årsring”.  Potentiella landsbygdsbor som upplever det svårt att flytta till en ort med redan 
etablerade sociala sammanhang skulle sannolikt tilltalas av alternativ som i hög grad är fokuserade 
på ett boende utanför befintliga tätorter, vilket skulle gynna alt. ”Gröna vågen” och ”Nya Satelliter”.  
För alt. ”Nya satelliter” skulle uppbyggnad av helt nya samhällen kunna ge känslan av att man flyttar 
till något ”nytt” tillsammans med andra i samma livssituation.  

Täta bebyggelsestrukturer som ”Koncentration”, ”Satelliter” och även ”Nya årsringar” gynnar dock 
förutsättningarna för levande samhällen på landsbygden och ett ökat socialt liv. I staden finns dock 
en uppenbar risk med att sprida ut bebyggelsen ytterligare, som i ”Nya årsringar” eller ”Nya 
satelliter”,  eftersom det bidrar till att koncentrationen kring stadskärnan och de centrala delarna 
avtar. Karlstad utgör redan i dagsläget en glest bebyggd stad och har stora möjligheter till ytterligare 
kompletteringar och omvandlingar som skulle ge betydligt bättre förutsättningar för stadsliv och nya 
former av sociala mötesplatser. Detta gynnas av alt. ”Koncentration”. En låg täthet minskar 
potentialen för ett levande stadsliv och ett bra underlag för butiker, restauranger, caféer och annan 
service, vilket utgör en viktig del av attraktionen för att locka nya invånare, företag och besökare.  

  



SLUTSATSER 
Ett enskilt alternativ löser inte en socialt, ekonomiskt, klimat- och miljömässigt hållbar utbyggnad. 
För att ta hänsyn till samtliga perspektiv krävs en kombination av tre alternativ – ”koncentration”, 
”Nya årsringar” och ”Satelliter”. Klimat- och miljömässigt samt ekologiskt ger alt.  ”Gröna vågen” och 
”Nya årsringar” sämst förutsättningar för att bevara både stadens och landsbygdens friytor. Båda 
bygger på ett glest byggande, och ”urban sprawl”, vilket kräver att stora markområden tas i anspråk 
för att kunna uppfylla behovet av 30 000 nya bostäder i kommunen till 2050. Ur ett klimat- och 
miljömässigt samt ekologiskt perspektiv ger alt. ”Koncentration” och ”Nya satelliter” bäst 
förutsättningar att bevara de viktigaste ekosystemtjänsterna, friluftsområden, parker, naturområden 
och jordbruksmark. Alternativ ”Nya årsringar” ger dock goda förutsättningar att utveckla kommunens 
minsta tätorter samt möjliggöra småhusbyggande i vissa områden i Karlstad. Alternativ ”Gröna 
vågen” bedöms inte lämpligt utifrån ett miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv, och bör utgå som 
alternativ för framtida bebyggelseutveckling.  

Koncentration av befintliga stadsdelar och tätorter genom komplettering med ny bebyggelse 
möjliggör att befintliga parker och skogsområden kan bevaras i hög utsträckning. Det innebär också 
att staden kan utvecklas positivt vad gäller stadsliv och serviceunderlag. Det skapar på sikt en stad för 
gående och cyklister där en stor del av vardagslivet är möjligt att nå inom 15 minuter från bostaden. I 
befintliga orter på landsbygden bedöms komplettering med ny bebyggelse ge positiva effekter på 
orternas trivsel, identitet och upplevelsen av de centrala stadsmiljöerna, samtidigt som det förbättrar 
underlaget för service, kollektivtrafik, skolor, äldreboenden mm. I rätt lägen innebär förtätning och 
komplettering ett bredare utbud av bostäder, där ett breddat utbud av upplåtelseformer gör det 
möjligt att enkelt byta till ett mindre eller större boende och att bo kvar i ”sin stadsdel” trots en 
förändrad livssituation.    

För att kunna ge utrymme för tillräckliga utvecklingsmöjligheter i de riktigt små tätorterna, som är i 
störst behov av utveckling, är det önskvärt att ta nya områden i anspråk i s.k nya årsringar. Fokus 
behöver i första hand läggas på mindre tätorter som Väse, Vallargärdet och Edsvalla, som utgör 
attraktiva boendemiljöer men idag har alltför få invånare för att långsiktigt kunna ge ett tillräckligt 
underlag för matbutiker, skola, tågstopp, vård mm. I båda dessa samhällen finns goda förutsättningar 
för komplettering inom befintligt tätortsområde, vilket saknas i motsvarande omfattning i de mindre 
tätorterna. Molkom, Vålberg, Skattkärr och Skåre har också redan idag helt andra möjligheter till 
service, utbildning mm pga en betydligt 
större befolkning.  

Utöver koncentration och komplettering 
av befintliga bebyggelsestrukturer och 
nya årsringar kring befintliga samhällen, 
skulle nya solitära tätbebyggda satelliter 
öppna upp för en annan form av ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbart landsbygdsboende. Nya 
satelliter innebär en bebyggelsestruktur 
utanför befintliga tätorter som ger 
mindre negativa konsekvenser på miljö- 
och klimatpåverkan, natur, föroreningar 
från vatten och avlopp än hur vi bygger 
idag. Finns det samverkansmöjligheter 
med befintliga tätorter är det dock att 
föredra vid lokalisering.  

Punkterna redovisar storleken på 
föreslagen utbyggnaden per tätort. 
De ihåliga ringarna illustrerar lägen 
för nya trädgårdsstadssamhällen. 
Prioriterat är utbyggnad kring 
Väse, Vallargärdet och Skattkärr.   



Ett förstahandsval för ett nytt tätt satellitsamhälle och utbyggnadsområde utgör därför området 
strax intill tätorten Vallargärdet. På sikt kan även Rudshalvön kan vara en lämplig plats för utveckling 
av en tät bebyggelse av småhus med små tomter.  

Förtätning i centrala Karlstad utgör huvudsakligen av bostäder i form av lägenheter. För en mer 
balanserad utveckling mellan lägenheter och småhus, krävs att nya större områden för småhus tas i 
anspråk i stadens närområde. Vissa lägen är mer lämpade än andra, tex där stråket mot Vallargärdet 
samt stråket mot Skattkärr där det pågår och planeras för en VA-utbyggnad. Utöver det finns 
kapacitet vid Rud och Henstad som möjliggör kompletteringar norrut.  

En kombination av koncentration, nya bostadsområden intill befintliga tätorter, samt nya satelliter i 
form av trädgårdsstadsområden med småhus i en grön miljö, skulle på bästa sätt kunna ge en hållbar, 
frilufts- och naturvänlig utbyggnad av 30 000 nya bostäder till år 2050.  
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