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Karlstad växer och vi måste göra 
plats för fler Karlstadsbor, men 
kommunens yta är begränsad. Vi 
behöver göra plats för 20 000–30 
000 nya bostäder och betydande ytor 
för verksamhet fram till 2050 och 
samtidigt behålla mark som är viktig 
för exempelvis rekreation. Eftersom 
marken är begränsad är det många 
intressen som konkurrerar om 
samma ytor, därför ska 
översiktsplanen ta ställning för hur 
marken ska användas. Näringsliv och 
verksamheter ett sådant intresse. 

Daniel Palén     Ann Catrin Kärnä 
Samhällsplanerare   Projektledare ÖP 2050 
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INLEDNING 
Syftet 
Kunskapsunderlaget Näringsliv & Verksamheter 
syftar till att utgöra planeringsunderlag för att 
kunna uppskatta framtida markbehov för 
verksamheter både inom Karlstad tätort och 
kommunen som helhet. Arbetet omfattar en 
utredning av både nuläge och kända behov, 
efterfrågan, regionala behov, trender samt ett 
försök att konkretisera utmaningar som finns 
idag. Vilket sammantaget kan utgöra underlag för 
att göra en bedömning av vilka markbehov som 
kan förväntas i Karlstad, för att Karlstad ska 
kunna förbli attraktivt för etablering av olika 
typer av företag.   

Innehåll 
Detta kunskapsunderlag är uppdelat i tre olika 
avsnitt.  

Avsnitt 1 omfattar en generell del med 
beskrivning av hur Karlstads kommuns och 
Karlstadsregionens näringsliv ser ut idag, 
utvecklingen de senaste åren, Karlstads roll i 
regionen samt antalet sysselsatta i relation till ett 
par jämförelsekommuner.   

Avsnitt 2 redovisar kort hur verksamheterna och 
antalet sysselsatta har utvecklats sedan 2008 i 
fem olika delar av tätorten Karlstad samt i de 
mindre tätorterna.  

Avsnitt 3 berör trender, tillväxtbranscher, 
framtidsbranscher samt vissa 
lokaliseringsfaktorer för etablering. I avsnittet 
belyses även utmaningar.  

Bilagan redovisar en mer detaljerad kartering av 
hur näringslivet är fördelat geografiskt i 
kommunen. 

Avgränsning 
I detta kunskapsunderlag ligger fokus på primärt 
frågor som har koppling till framtida 
markanvändning.  

Aspekter som näringslivets finansiella tillväxt, 
förädlingsvärden, omsättning och resultat eller 
berörs som utgångspunkt inte här.  

Planeringsunderlaget togs fram innan 
coronapandemin, vilket innebär att statistik, 
nuläge och olika framtidsspaningar inte tagit höjd 
för dess eventuella konsekvenser. 

I det reflekterade slutavsnittet börs dock 
coronapandemins möjliga påverkan på 
kommunens näringsliv och verksamheter.  

Statistik 
Det är viktigt att notera att i texterna som 
behandlar KBR används två olika statistikkällor, 
dels statistik från SCB och dels statistik som 
bearbetats av företaget Bisnode. I statistik om 
Karlstads kommun, i jämförelser med andra 
kommuner samt beskrivningar om sysselsatta 
generellt är data hämtat från SCB, medan 
Bisnode används i KBR-sammanhang t.ex i 
beskrivningar av sysselsatta och branscher inom 
KBR.  

Bisnode tog 2018 på uppdrag av KBR fram 
branschdata som är hämtat genom en 
näringslivsanalys (SIMPLER), med statistik utifrån 
mer detaljerat beskrivna branscher utifrån deras 
verksamheter. Fördelen med statistiken från 
Bisnode är att branscherna är indelade efter en 
mer verklighetsanknuten fördelning. 
Besöksnäringen är ett sådant exempel. 
Statistiken som Bisnode bearbetat berör åren 
2012 till 2017 men är inte geografiskt bunden 
och behandlar inte offentlig verksamhet.  

I SCB:s statistik är branscherna mer generella 
eftersom det följer standarden för svensk 
näringsgrensindelning, SNI. Nackdelen med SNI 
är att den är mer generell och inte lika precis som 
Bisnodes branschindelning. Fördelen är dock att 
denna statistik går att knyta till en geografisk yta i 
Karlstad, vilket innebär att det går härleda olika 
verksamhetstyper till olika områden i 
kommunen. Med SCB:s statistik ges även 
möjligheten att göra jämförelser med andra 
kommuner. Offentliga verksamheter, som utgör 
en stor del av sysselsättningen i Karlstad, räknas 
även med i denna statistik.  
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VÄRMLAND OCH KARLSTADREGIONEN

 
I Värmland är skogen det gröna guldet. Länet är 
världsledande inom pappers-, massa-, och 
förpackningsindustrin. Den svenska 
skogsindustrin är världens näst största exportör 
av massa-, papper- och sågade trävaror, och 
Värmland utgör en viktig aktör. 75 % av världens 
papper är producerat med någon form av 
teknologi från vårt län. Enligt Region Värmland 
utgör skogs-industrin arbetsplats åt närmare 24 
% av alla industrianställda i länet. Skogen är en 
styrka för Värmland både ur ett historiskt och ett 
framtida perspektiv.  

I länet finns hela värdekedjan, från råvara till 
färdig förpackning. Var sjätte kartongförpackning 
i världen med flytande innehåll har sitt ursprung i 
Värmland. Vid Skoghalls Bruks produceras 
kartong motsvarande 100 miljoner 
mjölkförpackningar, varje dygn.  

I länet finns klusterorganisationen Paper Provice, 
som är en starkt bidragande faktor till att den 
värmländska skogsnäringen ligger i framkant när 
det gäller bland annat forskning kring skogen 
som en förnybar resurs, vilket krävs för att ställa 
om till en biobaserad samhällsekonomi. 

Värmland finns på världskartan, mer än ett 
skogslän - vi är ett län med ett internationellt och 
konkurrenskraftigt näringsliv. Värmland är ett av 
de svenska län som har högst andel anställda i 
internationella företag, samtidigt som vi också 
ligger i topp avseende varuexport per anställd. 
Länets producentföretag har även en högre 
produktion per anställd än genomsnittet i riket.  

 

 

Värmlänningen är även van att arbeta på en 
internationell arbetsmarknad. Närmare 5 800 
värmlänningar arbetspendlar varje vecka till 
Norge, bland annat i Osloregionen.  

Värmland och Karlstad är innovativa och blickar 
framåt. Karlstad Airport har t.ex installerat den 
första stationära tankanläggningen för bioflyg-
bränsle i Europa och på Innovation Park finns 60 
innovativa företag och organisationer på en 
mötesplats som har vuxit till 3600 kvadratmeter. 

Värmland och Karlstad är också en plats att 
besöka. I länet kan du bl.a ta del av flera stora 
evenemang som exempelvis Rally Sweden, äta på 
en av alla restauranger som finns med i White 
guide eller uppleva den värmländska konsten, 
berättarkulturen eller nöjeslivet.  

Under 2018 ökade antalet gästnätter i Värmland 
med 13,5 procent. Det är den procentuellt 
högsta ökningen bland alla regioner i Sverige. Alla 
hotell i Karlstad är dessutom miljömärkta, vilket 
innebär att Karlstad är den första destinationen i 
Sverige som erbjuder 100 % miljömärkta hotell. 

  

Karlstadsregionens geografiska läge i den nordiska triangeln, 
längs med det internationella och nationella stråket mellan 
Stockholm och Oslo, ger förutsättningar för en god tillgång till 
en stor och bred marknad för näringslivet. Från Karlstad nås 8 
miljoner människor inom 3 timmars bilfärd. Företagen i 
Värmland är världsledande inom hela värdekedjan för 
skogsindustrin och andelen internationellt näringsliv är hög.  
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Klusterbildningar  
Karlstad är den kommun i Karlstadsregionen där 
länets klusterbildningar har sina säten. Primärt 
finns tre kluster - Compare, Paper Province och 
IUC/Stål & Verkstad - som tillsammans utgör 
nationella och internationella 
kompetenscentrum inom sina branscher. Varje 
kluster har medlemsföretag men klustren 
arbetatar för hela branschen. 

Paper Province är ett världsledande 
företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. 
Med bas i Karlstad är de verksamma i Värmland 
med omnejd. Tillgången till träråvara, i 
kombination med lång erfarenhet och stark 
innovationskraft, ger medlemsföretagen en unik 
position globalt i den nödvändiga omställningen 
till ett fossilfritt samhälle där skogen tillhör 
framtiden.   

Stora satsningar har gjorts inom förädling av skog 
av bl.a BillerudKornäs i Grums i den nya kartong-
fabriken på Gruvöns Bruk. Kartongmaskinen är 
350 meter lång och producerar 550 000 ton per 
år. Även Stora Enso har investerat i en ny 
produktionslinje, fast för korslimmat trä, CLT, vid 
Gruvöns sågverk. Produktionskapaciteten är 100 
000 m3 per år, vilket motsvarar material till cirka 
4 500 normalstora lägenheter. 

Compare är ett kluster med ca 100 företag inom 
den digitala sektorn som jobbar mot tre uttalade 
spetsområden; Digital kompetens, digital 
affärsutveckling och digital innovation. Klustret 
fokuserar särskilt på digitala välfärdstjänster och 
hälsa samt innovativa digitala lösningar för 
industrin. Compare vill få regionens företag att 
växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av 
digital teknik. 

IUC / Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk 
industri. Klustret sysselsätter många och 
omsättningen inom stål och verkstad är hög. 
Fokus i klustret ligger på behoven hos dess 
medlemmar, de små och medelstora 
industriföretagen. Det kan gälla utveckling inom 
kompetensförsörjning, marknadsföring, export, 
effektivisering, materiallära, digitalisering, 
finansiering, robotisering, hållbarhet och miljö. 

Klustrens betydelse för Karlstad 
Klustren har en stor betydelse för näringslivet i 
Karlstad. Förutom det primärt anknutna 
näringslivet bidrar klustren och dess medlemmar 
bl.a till att skapa underlag för många 
underleverantörer och konsulter. Detta bidrar till 
att Karlstad ligger i topp bland landets kommuner 
med många konsulter. Efterfrågan är även hög på 
nyckelkompetenser från både industri- och 
konsultföretag, vilket bidrar till en hög andel 
expertkunnande i relaterade branscher.  

Tillsammans attraherar klustrens medlemmar 
arbetskraft från många kranskommuner kring 
Karlstad och ger även upphov till en betydande 
pendling. 

En stor andel av företagen i Karlstadsregionen 
har ett internationellt ägande, vilket medför en 
naturlig länk till en internationell marknad. De 
internationellt inriktade anläggningar, 
sammanslutningar och företag som finns i 
Karlstad bidrar till näringslivets utveckling i hela 
regionen.  

Innovation park 
Innovation park ligger intill Karlstads universitet 
vid Kronoparken och utgör bl.a huvudsäte för 
länets klusterbildningar. Det är en mötesplats för 
människor, kunskap och kreativitet. Parken riktar 
sig till människor och företag med 
tillväxtambitioner och har syftet att stärka den 
värmländska innovationskraften och 
internationella konkurrenskraften.  

Närheten till universitetet möjliggör länken 
mellan akademin, näringslivet och offentlig 
sektor. På Innovation park anordnas forum, 
seminarieträffar och andra former för att mötas 
och träffas. Det finns stöd både för att starta ett 
företag eller utveckla en befintlig verksamhet. 

Förutom regionens kluster finns flera etablerade 
företag och en rad startups lokaliserade på 
innovation park.   

Lokalerna är idag fullbelagda vilket skulle kunna 
ge upphov till utbyggnadsbehov av befintliga 
lokaler alternativt nya ytor i anslutning till det 
befintliga Innovation park för att göra plats för 
mer mötesplatser eller nya företagsetableringar. 
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Karlstadsregionen och     
Karlstad Business Region  
Karlstadsregionen omfattar de värmländska 
kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad och Kil. Kommunerna som sammanlagt 
har ca 140 000 invånare, bedriver samarbeten 
inom t.ex Räddningstjänstverksamhet och på 
kommunchefsnivå.  

Karlstad Business Region (KBR) utgör ett 
samarbetsforum inom Karlstadsregionen som 
syftar till att marknadsföra regionen och få fler 
näringslivsetableringar, samt samarbeten kring 
infrastrukturlösningar.   

Karlstadsregionens näringsliv 
Inom Karlstadsregionen finns mer än hälften av 
länets sysselsatta, varav de flesta finns i Karlstads 
kommun.   

 

Även om det finns flera större arbetsgivare i 
regionen är det främst i små och mellanstora 
företag som flest antal sysselsatta finns och det 
är även de mindre storleksklasserna som växer 
mest. Se en mer detaljerad årsvis tabell i bilagan. 

Skogen har historiskt präglat näringslivet och en 
väsentlig del av näringslivet i Karlstadsregionen 
är knuten till skogsindustrin. Några av de största 
privata arbetsgivarna i regionen är Billerud 
Korsnäs och Stora Enso AB, men här finns även 
många mindre företag som utgör 
underleverantörer eller konsulter som stödjer 
skogsindustrin. 

Andra starka branscher i regionen utgör handel, 
verkstadsindustri, IT, telekom samt 
företagstjänster. Stora arbetsgivare är bl.a AB 
Pictura, Konsum Värmland, SBAB, Valmet, Nobina 
Sverige, IKEA, TietoEvry, MSB, Nya Wermlands-
Tidningen, CGI, Karlstads universitet och 
Konsumentverket med flera.  
 
Besöksnäringen är en snabbt växande bransch i 
regionen vad gäller antalet anställda, och 
Karlstad är en populär destination med nästan 
700 000 gästnätter årligen, innan pandemin. 
Varje vecka pågår något evenemang i form av 
konferenser, utställningar, konserter och 
teaterföreställningar på någon av de stora scener 
som Löfbergs Arena, Karlstad CCC eller 
Wermlands opera (innan pandemin). 
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Regionens näringsliv växer 
I Karlstadsregionen växer antalet nya 
verksamheter i alla kommuner, störst procentuell 
ökning sker på Hammarö och Kil. Det finns flest 
sysselsatta (bortsett från offentliga verksamhet) 
inom byggverksamheter, detaljhandel och 
företagstjänster.  

Procentuell ökning företag 
(Bisnode)  

2012–2017 

Hammarö 31 procent 
Kil  31 procent 
Karlstad 26 procent 
Grums 25 procent 
Forshaga  17 procent 

 
Den största tillväxten i Karlstadsregionen 
avseende antal sysselsatta sedan 2012 sker inom 
bygg följt av företagsservice. Flest nya 
arbetsställen finns inom företagstjänster följt av 
bygg.  

BRANSCH (Bisnode) SYSSELSATTA 
2017 

FÖRÄNDRING 
sedan 2012 

Byggnadsindustri 4966  +1 314 
Detaljhandel 4720  +356 
Företagstjänster 3138  +300 
Partihandel 2680  +13 
Logistik & transport 2549  +36 
Företagsservice 2505  +461 
Besöksnäring 1909  +358 

Karlstads roll i regionen 
Karlstad spelar en viktig roll som tillväxtmotor för 
såväl Karlstadsregionen som Värmland. Mer än 
40 % av länets alla sysselsatta finns i Karlstad, och 
med 52 840 sysselsatta, är det den kommunen i 
länet med flest antal.  

Samtidigt har närmare 8 av 10 av alla tillsatta 
arbetstillfällen i Värmland mellan 2008 och 2017 
varit i Karlstads kommun. 

 

Karlstad är också den kommun som har flest 
antal sysselsatta av kommunerna i regionen. 
Karlstad utgör ungefär tre fjärdedelar av alla 
sysselsättningar i Karlstadsregionen. 

 

Offentliga organisationer sysselsätter en 
stor del av arbetsmarknaden 
De största offentliga organisationerna i Karlstads-
regionen finns inom Karlstads kommun utgörs av 
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap), Karlstads kommun och Region 
Värmland, varav de två senare sysselsätter 
sammanlagt omkring 15 000 personer.  

Karlstad centralsjukhus utgör den enskilt största 
arbetsplatsen i centrala Karlstad och Värmland. 

Andra offentliga organisationer och myndigheter 
som finns i Värmland och Karlstad är bland annat 
Länsstyrelsen, Konsumentverket, Fastighets-
mäklarinspektionen, Rekryteringmyndigheten 
och Värmlands tingsrätt. 
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Växande och krympande branscher 
Bisnode har 2018 utifrån tillväxt i antal anställda 
kategoriserat växande och krympande branscher.  

Växande branscher växer mer än Sverigesnittet, 
”Medelväxande” växer i linje med Sverigemedel, 
och övriga ingår i kategorin ”Krympande”.  

Flera av de branscher som ger flest sysselsatta i 
Karlstadsregionen som Byggnadsindustri, 
Detaljhandel, Företagstjänster mm ingår bland 
de växande branscherna. Dessa har även tillväxt i 
förädlingsvärdet, dvs det värde företagen tillför 
ekonomiskt genom sin verksamhet.  

Basindustrierna som Papper- och massa mm 
återfinns i krympande branscher. Det innebär 
dock inte att dess lönsamhet eller tillväxt på 
annat sätt är negativ. Industrierna har under lång 
tid effektiviserats vilket innebär att det inte krävs 
liknande personella resurser i dag som tidigare. 
Som tidigare nämnt utgör gör dessa industrier en 
förutsättning för att kringliggande näringar ska 
kunna växa, som t.ex företagstjänster. 
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VERKSAMHETER I KARLSTADS KOMMUN 

Stora arbetsgivare 
Huvuddelen av kommunens sysselsatta är 
lokaliserade i Karlstad tätort. Den förvärvs-
arbetande dagbefolkningen år 2017, dvs antalet 
sysselsatta, uppgick till 52 840 personer i 
kommunen. Antalet sysselsatta har ökat med 
cirka 600 per år mellan 2008–2017. Under 
motsvarande period växte kommunens 
invånarantal med cirka 800 personer per år. 

Karlstad har en hög andel anställda inom 
offentlig sektor, bl.a i Karlstads kommun som har 
7 500 anställda, Centralsjukhuset Karlstad (CSK) 
har cirka 3 800 anställda och tar årligen emot 
360 200 patienter per år och Karlstads 
universitet (KAU) har cirka 1 250 anställda och 
16 000 studenter.  

Utveckling antal sysselsatta 
Vård och omsorg är den näring i kommunen som 
i dag har flest sysselsatta, följt av handel och 
företagstjänster, vilket överensstämmer med 

 
rikets fördelning. Vård och omsorg och 
företagstjänster har vuxit i antal sysselsatta 
medan handeln har minskat något. 

Mellan 2008–2017 har antalet arbetsställen i 
kommunen totalt ökat med 1 196 och antalet 
sysselsatta med 5 333 personer.  

Allt fler blir anställda inom vård och omsorg, 
företagstjänster och utbildning. Även offentlig 
förvaltning samt byggverksamhet får allt fler 
sysselsatta. Tillverkning och utvinning är den 
bransch som minskat mest i antal sysselsatta. 

Sett till arbetsställen är det kulturella och 
personliga tjänster, byggverksamhet och 
företagstjänster som ökat mest. Handel och 
offentliga förvaltning har störst minskning.  

 

 

Karlstads kommun är Värmlands största kommun sett till antal invånare och antalet sysselsatta.   
40 % av länets sysselsatta finns i Karlstads kommun inom bl.a vård och omsorg, handel, 
företagstjänster och utbildning. Inpendlingen till kommunen är stor från omkringliggande 
kommuner vilket gör att Karlstads möjligheter till näringslivsutveckling och förmågan att attrahera 
nya etableringar är viktig för hela regionen.  
                                                                  (Observera att vi nu utgår från SCB fastställda SNI som näringsgrensindelning) 

1 196 nya arbetsställen 2008–2017 

5 333 nya sysselsatta 2008–2017 
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Utveckling Karlstads kommun 2008–2017 (SCB) 
SNI Arbetsställen Sysselsatta 
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 209 59 
Tillverkning och utvinning -10 -667 
Energi och miljöverksamhet -19 -24 
Byggverksamhet 194 603 
Handel -57 -64 
Transport och magasinering 1 345 
Hotell- och restaurangverksamhet 28 512 
Information och kommunikation 36 -83 
Finans- och försäkringsverksamhet -6 -38 
Fastighetsverksamhet 96 177 
Företagstjänster 215 1338 
Offentlig förvaltning och försvar -36 645 
Utbildning 90 770 
Vård och omsorg, sociala tjänster 134 1437 
Kulturella och personliga tjänster  237 221 
Okänd verksamhet 84 102 
Total 1196 5333 
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Karlstad i jämförelse 
För att ge en generell bild av Karlstads kommuns 
förutsättningar görs en jämförelse avseende 
antal sysselsatta och arbetsställen med ett par 
jämförelsekommuner, Gävle, Jönköping, 
Sundsvall, Växjö och Örebro med respektive län. 

Lägre andel arbetande befolkning i 
kommunen  
Jämfört med nämnda jämförelsekommuner har 
Karlstad en något lägre andel av länets arbetande 
befolkning i åldrarna 16–64 år. Var tredje 
värmlänning i dessa åldrar också är Karlstadbo, 
medan det i Kronobergs län är ungefär varannan 
16–64 åring som är Växjöbo. Detta tyder på 
Karlstad har ett starkt omland med en arbetande 
befolkning inom pendlingsavstånd. 

För Karlstads kommuns innebär det att 58 
procent av alla som förvärvsarbetar både jobbar 
och bor i kommun, 28 procent pendlar in till 
Karlstad från andra kommuner och 14 procent 
pendlar ut från Karlstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal sysselsatta växer snabbare än den 
arbetande befolkningen 
En trend som går att skönja i alla jämförelse-
kommuner, inklusive Karlstad, är att utvecklingen 
av antal sysselsatta sedan 2008 har varit betydligt 
större än folkökningen i arbetande ålder, 16–64 
år. Det innebär att alla jämförelsekommuners roll 
som inpendlingskommuner för respektive län har 
stärkts.  

På längre sikt kommer det finnas ett behov av att 
attrahera invånare som både bor och jobbar i 
kommunen, alternativt fortsatt ta höjd för stor 
inpendling från andra kommuner.  

Som följd av en stark inpendling till kommunen 
har Karlstad även många sysselsatta per 1000 
invånare.  

  

●Utpendlare över kommungräns  

●Bor och arbetar i kommun 

●Inpendlare över kommungräns                                                                
Diagram: SCB 
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VART BOR OCH ARBETAR MAN I KARLSTAD? 
Under denna rubrik presenteras kort 
strukturerna för dag- och nattbefolkningen ser ut 
i kommunen.  

Förvärvsarbetande nattbefolkning är alla 
förvärvsarbetande som bor i ett område 
oberoende av var man arbetar. 
Förvärvsarbetande dagbefolkning är alla 
förvärvsarbetande som arbetar i ett område 
oberoende av om man bor i eller utanför 
kommunen, det vill säga förvärvsarbetande 
nattbefolkning plus inpendlare minus utpendlare. 

Kommunens tätorter 
Av kommunens alla tätorter är det endast i 
Karlstads tätort som dagbefolkning är större än 
nattbefolkning. Vilket innebär en stor inpendling 
till centrum och tätorten.  

 

 
 

 

 

Karlstad tätort 
Sett till områdesindelningen finns det i Sydväst, 
Sydost och Centrum utpräglade 
arbetsplatsområden med många verksamheter 
och har därför en större del förvärvsarbetande 
dagbefolkning än nattbefolkning. I Karlstad tätort 
är det endast i Nordost som nattbefolkningen är 
större än dagbefolkningen, där finns bland annat 
områden som Norrstrand, Färjestad, Kroppkärr 
och Kronoparken med många boende. 
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Var finns verksamheterna i Karlstad? 
I Karlstads kommun finns de flesta arbetsmöjligheterna lokaliserade till Karlstad tätorts centrala delar, 
baserat på 2017 års siffor. Se kartering för sysselsatta och antal arbetsställen för respektive 
näringsindelning i bilagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYKO 32-område med flest sysselsatta 2017 (SCB) Antal sysselsatta 
Tingvallastaden 7994 

Lamberget-Örsholmen-Sjöstad 6964 

Kvarnberget 4707 

Viken 4399 

Våxnäs-Sandbäcken 4371 

Zakrisdal-Bellevue-Bergvik 3013 

Klara 2914 
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Statistik per delområde 
Med anledning av att majoriteten av antal sysselsatta finns i Karlstad tätort och för att få en god läsbarhet i 
hur olika branscher har utvecklats har NYKO-32 områdena för Karlstad tätort delats in fem områden. 
Nordväst, Nordost, Sydväst, Sydost och Centrum. Vilka stadsdelar som ingår under varje indelning kommer 
framgå under respektive rubrik. I bilagan finner du statistik både för arbetsställen och sysselsatta. 
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Nordväst  
I områdesindelning för Nordväst ingår Skåre 
samhälle, Råtorp, Älvåker, Våxnäs, 
Sandbäcken, Hultsberg, Henstad, Hagalund 
och Gustavsberg. I området finns bland 
annat Ilanda industriområde och Våxnäs 
verksamhetsområde.  

Det har tillkommit 177 nya arbetsställen i 
nordväst under perioden 2008–2017 vilket 
motsvarar 1 276 nya sysselsatta. År 2017 
fanns det 6 851 sysselsatta fördelat på 1 401 
arbetsställen. 

I området finns det en viss bredd av olika 
verksamheter, flest sysselsatta finns 
inom handeln, följt av 
byggverksamheter. Byggverksamheter 
har vuxit mycket sett till antal 
sysselsatta sedan 2008.  

 
  

 

  

 Förändring2008–2017 Totalt antal 2017 

Arbetsställen + 177 1 401 
Sysselsatta + 1 276 6 851 
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Att fördelningen av sysselsättningar ser ut som den gör beror till stor del på diversifieringen 
som finns i Våxnäs verksamhetsområde. Med en blandning av handel, småindustri och ett 
utbud av många mindre lokaler finns det plats för många olika verksamheter. 
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Nordost 
I områdesindelning för Nordost 
Nordost ingår Sundsta, 
Kronoparken, Färjestad, 
Stockfallet, Lorensberg, Kroppkärr, 
Rud och Norrstrand. 

Det har tillkommit 279 nya 
arbetsställen samtidigt som antal 
sysselsatta har en förhållandevis 
liten ökning med 348 under 
perioden 2008–2017. År 2017 
fanns det 5 345 sysselsatta 
fördelat på 1 598 arbetsställen i 
nordost.  

Även om det totala antalet 
sysselsatta i det nordöstra 
området ökat med 348 mellan 
2008–2017 är det många 
branscher som var och en minskat 
lite avseende sysselsatta. Det är åtta 
branscher som tappar i antalet 
sysselsatta i ett spann mellan 18 och 
99 per bransch. Detta är inom bland 
annat handel, tillverkning och 
utvinning, transport och 
magasinering och offentlig 
förvaltning.  

  

  

 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 279 1 598 

Sysselsatta + 348 5 345 
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Utbildning är som väntat den bransch med flest antal sysselsatta i området eftersom 
universitet finns där. Även Kulturella och personliga tjänster har förhållandevis många 
sysselsatta. Detta beror på att Löfbergs arena och Färjestadstravet sysselsätter många inom 
underkategorin kultur, nöje och fritid som inkluderar sport-, fritids- och nöjesverksamheter.   

Karlstads universitet finns i området.  

På universitet finns cirka 60 ämnesområden fördelat på 
cirka 80 program och 700 fristående kurser. 

Detta sysselsätter mer än 16 000 studenter och närmare 
1 250 personer i personal.  



17 
 

Sydväst  
I områdesindelning för Sydväst ingår 
Sommaro, Marieberg, Romstad, Strand, 
Kvarnberget, Gruvlyckan, Bellevue, 
Zakrisdal, Bergvik och Orrholmen, 

I området finns flera verksamhetsområden. 
Bland annat Centralsjukhuset, Gärsdalens 
verksamhetsområde, Riksdalern och 
Bergviks handelsområde.  

Det har tillkommit 123 nya arbetsställen 
samtidigt som antalet sysselsatta ökar med 
1 787 under perioden 2008–2017, vilket 
utgör den största ökningen i Karlstads 
kommun. År 2017 fanns det 9 637 
sysselsättnignar fördelat på 928 arbetsställen i 
sydväst. 

I det sydvästra området finns centralsjukhuset, 
vilket gör att den absolut största branschen sett 
till antalet sysselsatta är vård och omsorg, sociala 
tjänster. Handel och företagstjänster har även 
många sysselsatta i området, dessa två branscher 
är tillsammans med fastighetsverksamhet de 
enda som minskar i antal sysselsatta i sydväst. 
Alla övriga branscher har vuxit i antal sysselsatta.  

  

 Förändring 2008–
2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 123 928 

Sysselsatta + 1 787 9 637 
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Att Vård och omsorg sysselsätter flest människor i området är väntat med tanke på 
att CSK ligger i området. Bortsett från Vård och omsorg finns många sysselsatta 
inom Handel och Företagstjänster, vilket beror på att Bergvik och Riksdalern finns i 
området. Även Gräsdalen och Zakrisdalsområdet hushåller många verksamheter. 
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Sydost 
I områdesindelning för Sydost ingår 
Lamberget, Örsholmen, Sjöstad och 
Herrhagen. 

Det har varit en tillväxt både avseende 
arbetsställen och sysselsatta. 
Arbetsställena har vuxit från 977 till 
1122, en ökning om 145 nya 
arbetsställen. Motsvarande ökning 
gällande sysselsatta är en tillväxt från 
7 425 till 8 039, en ökning om 614.  

Området har vissa likheter med det 
nordvästra, att det finns en mer jämn 
fördelning av verksamhetstyper och att 
det inte finns en så tydlig dominerande bransch 
sett till antal sysselsatta. Det som dessa 
branscher har gemensamt är att det i många 
fall är ytkrävande än andra. 

Noterbart är att tre av de fyra största 
branscherna i Sydost har minskat med 466 
sysselsatta.  

   

 Förändring 2008–2017 Totalt antal 2017 

Arbetsställen + 145 1 122 
Sysselsatta + 614 8 039 
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 Örsholmen och Lamberget utgör hemvist för flera olika verksamhetstyper. Mer 
skrymmande handel och småindustrier blandas med större industriverksamheter och 
kontorshotell.  
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Andel sysselsatta inom privat näringsverksamhet 
efter storleksklass
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Centrum 
I områdesindelning för Centrum ingår 
Haga, Klara, Tingvallastaden och Viken.  

I stadsdelarna för centrum har 
verksamheterna vuxit med 320 
arbetsställen respektive 639 nya 
sysselsatta mellan 2008 och 2017. År 
2017 fanns det 2 124 arbetsställen och 
16 199 sysselsatta i centrum. Centrum 
är det område med både flest 
arbetsställen och sysselsatta i Karlstads 
kommun.  

Centrum har likt nordväst och sydost 
en mer diversifierad och jämn 
fördelning av antalet sysselsatta 
mellan olika branscher.  

Offentlig förvaltning och företagstjänster är 
de två branscher med flest sysselsatta i 
centrum. Företagstjänster växte med fler 
än 650 nya sysselsatta mellan 2008–
2017.  

Handeln är den bransch med störst tapp i 
centrum, 328 färre sysselsatta än 2008.  

  

  

  
 Förändring 2008–

2017 
Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 320 2 124 
Sysselsatta + 639 16 199 

Centrum är det området med flest antal sysselsättningar. Det finns en blandning av 
verksamheter med Företagstjänster och Offentlig förvaltning som sysselsätter flest. 

Tingvallastaden och Viken är de områdena i Karlstad som har flest sysselsatta inom 
företagstjänster. De många sysselsättningarna inom offentlig förvaltning beror på att 
Länsstyrelsen, MSB, Karlstads kommun och andra statliga verk har verksamheter i 
centrum.  
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Karlstads mindre tätorter  
Molkom med omland 
Mellan 2008 och 2017 har det tillkommit 112 
arbetsställen i Molkom. 43 av dessa är inom 
areella näringar som jordbruk och skogsbruk, 260 
av Molkoms 561 arbetsställen är inom areella 
näringar, en stor orsak till detta är förmodligen 
att personer äger mark genom ett registrerat 
bolag.  

Samtidigt som antal arbetsställen blivit fler, har 
antalet sysselsatta minskat över tid. Mellan 2008 
och 2017 minskade antalet sysselsatta med 92 
vilket motsvarar -8%. Denna negativa utveckling 
finns främst inom tillverkning och utvinning och 
vård och omsorg. Den minskade 
tillverkningsindustrin grundas i versal och 
omlokaliseringar för Outokumpu.  

  

 

 

 

  

 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 112 561 

Sysselsatta -92 1049 
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40%

Andel sysselsatta inom privat 
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Molkom har flest sysselsatta i små företag med upp till 9 anställda. 301 
av 453 av de små företagen är så kallade soloföretag med endast 1 
anställd.  
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Väse med omland 
 
Mellan 2008 och 2017 har det tillkommit 61 nya 
arbetsställen och 43 sysselsatta har tillkommit i 
Väse. De flesta av dessa är inom areella näringar 
som jordbruk och skogsbruk. Den bransch som 
tappat mest på orten är handel, som blivit 11 
arbetsställen och sysselsatta färre från 2008 till 
2017. Detta beror bland annat på att lanthandeln 
och ett antal hantverks- och inredningsbutiker 
har stängt sina verksamheter.  

 

 

 

 

 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 61 351 

Sysselsatta + 43 427 

Väse har 124 företag med endast 1 anställd. En förklaring kring areella 
näringarnas uppgång kan vara generationsskiften, där man tidigare 
enbart hade en av gårdens boende som skrivna i företaget. Det kan även 
förklaras med investeringar och satsningar som ger fler arbetstillfällen. 70%

30%

Andel sysselatta inom privat 
näringverksamhet efter storleksklass
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Skattkärr med omland 
 
Att Skattkärr har haft en sådan stark utveckling 
avseende antalet sysselsatta kan vara något 
missvisande. Det har sin grund utifrån i SCBs 
geografiska data ingår handelsområdet i 
Välsviken till ”Skattkärr med omland”. Men 
skulle vi räkna bort hela tillskottet av 
sysselsatta inom handel skulle Skattkärr fortsatt 
haft en positiv tillväxt i antalet sysselsatta. Vid 
sidan om handeln är det främst 
byggverksamheter som vuxit mest med 83 nya 
sysselsatta.  

 

 

 

 

 

 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 61 351 

Sysselsatta + 43 427 

Anledningen till att Skattkärr har en så pass stor ökningen i sysselsättning 
inom handel är på grund av att Välsviken etablerats under perioden. De 
flesta anställda i storleksklasserna 10–49 och 50–99 finns vid Välsvikens 
handelsområde.  
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Vålberg/Edsvalla med omland 
 
I Vålberg/Edsvalla, även kallat Norsbygden har 
antalet arbetsställen och sysselsatta totalt sett 
ökat med 89 respektive 45. Det är framför allt 
byggverksamheter som har ökat med 108 nya 
sysselsatta. Tillverkning och utvinning samt 
handel är två branscher som minskat i 
Norsbygden sedan 2008. Tillverkning och 
utvinning har haft den största minskningen med 
86 färre sysselsatta.  
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Andel sysselsatta inom privat 
näringsverksamhet efter storleksklass
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 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 
2017 

Arbetsställen + 89 460 
Sysselsatta + 45 1 038 

Tillverkning och utvinning har minskat mycket i Norsbygden. Värt 
att notera är att Älvsbyhus och Moelven lade ner sina 
verksamheter först under 2018. Dessa är alltså inte medräknade i 
dessa siffor.  
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Ulvsby/Vallargärdet med omland 
Ulvsby/Vallargärdet är den mindre tätort som har 
minst antal sysselsatta, tillsammans med Väse. 
Den bransch med flest sysselsatta är 
företagstjänster följt av utbildning, som båda 
ökat med ungefär ett tiotal från 2008. Det finns 
totalt 299 arbetsställen i området vilket 
motsvarar 212 sysselsatta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Förändring 
 2008–2017 

Totalt antal 2017 

Arbetsställen + 70 299 
Sysselsatta + 25 312 
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17%

Andel sysselsatta inom privat 
näringsverksamhet efter storleksklass

0-9 anställda 10-49

Ulvsby/Vallargärdet har en väldigt stor andel sysselsatta i 
små företag, med 0–9 anställda. De flesta av dessa är 
anställda i ett soloföretag med 1 anställd.  
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VÄRDERING AV VERKSAMHETSMARK
Teknik- och fastighetsförvaltning har uppdragit 
Svefa AB att bedöma marknadsvärdet för bland 
annat industrimark och markvärdet för 
byggrätter med kontorsändamål i Karlstad. Med 
marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning på den öppna 
marknaden. 

Kontorsverksamhet 
För kontorsverksamhet bedömer Svefa att det 
finns sex priskategorier.  

Zon 1 bedöms ha ett marknadsvärde på 2 500 – 
3 000 kronor per kvadratmeter BTA.  

Zon 2 bedöms ha ett marknadsvärde på 2000 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Zon 3 bedöms ha ett marknadsvärde på 1 750 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Zon 4 bedöms ha ett marknadsvärde på 1 250 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Skåre, Ilanda bedöms ha ett marknadsvärde på 
900 kronor per kvadratmeter BTA. 

Övriga kommunen bedöms ha ett 
marknadsvärde på 400 kronor per kvadratmeter 
BTA. 

 

 

 

 

Kartbild. Kontor 
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Handelsverksamhet 
För handel bedömer Svefa att det finns fem 
priskategorier.  

Zon 1 bedöms ha ett marknadsvärde på 3 000–4 
000 kronor per kvadratmeter BTA.  

Zon 2 bedöms ha ett marknadsvärde på 2 500 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Zon 3 bedöms ha ett marknadsvärde på 1 750 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Skåre, Ilanda bedöms ha ett marknadsvärde på 
900 kronor per kvadratmeter BTA. 

Övriga kommunen bedöms ha ett 
marknadsvärde på 400 kronor per kvadratmeter 
BTA. 

 

Kartbild. Handel 
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Industrimark 
För handel bedömer Svefa att det finns fem 
priskategorier.  

Zon A bedöms som ej relevant för ny 
industribebyggelse. 

Zon 1 bedöms ha ett marknadsvärde på 3 000–4 
000 kronor per kvadratmeter BTA.  

Zon 2 bedöms ha ett marknadsvärde på 2 500 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Zon 3 bedöms ha ett marknadsvärde på 1 750 
kronor per kvadratmeter BTA. 

Skåre, Ilanda bedöms ha ett marknadsvärde på 
900 kronor per kvadratmeter BTA. 

Övriga kommunen bedöms ha ett 
marknadsvärde på 400 kronor per kvadratmeter 
BTA. 

 

Kartbild. Industrimark 
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YTBEHOV FÖR VERKSAMHETER

Gott ställt med kontorslokaler 
Inom Karlstads kommun är det ganska gott ställt 
med kontorslokaler dels utifrån att byggts 
mycket de senaste åren och att det också är 
kontorslokaler som är på gång. Utifrån det 
befintliga beståndet av kontorslokaler kan även 
framtida behov mötas genom moderniseringen.  

Hemarbete och co-workingytor 
Gruppen ”kontorsarbetande” kan även som följd 
av pandemin öka andelen hemarbete även efter 
pandemin.  

Co-workingytor och mötesplatser kan vara 
komplement till klassiska kontorslokaler. I 
Karlstads kommun finns det många små- och 
enpersonsföretagare som kan tänkas vara 
målgrupp för dessa. 

Behov av ”brötiga lägen” 
Kommunen saknar mark för lite ”brötigare lägen” 
för exempelvis verkstadsverksamheter och 
uppställningsytor av större fordon och maskiner.  
Verksamheter som idag har svårt att hitta yta är 
de verksamheter som oftast behöver en yta som 
är större än 15 000 kvadratmeter. 

Skyltlägen 
Efterfrågade lägen ska gärna vara utmed E18 och 
att det blir skyltlägen, där verksamheterna möter 
upp vägen utan vegetation i mellan.  

Ta höjd för ytkrävande och 
oförutsedda etableringar 
Vid de tillfällen kommunen får en 
etableringsfråga som omfattar ovanligt stora 
markområden kan dessa vara svåra att hitta mark 
för, ett perspektiv är att sådana ytor kan pekas ut 
i översiktsplanen för att ta höjd för framtida 
eventuella etableringar. 

Eftersom det handlar om ytor som kan vara upp 
emot 100+ hektar är det väldigt stora ytor som 
omfattas. Är ytorna utpekade i översiktsplanen 
finns det en viss markreserv avsatt för ändamålet 
som både kan underlätta och möjliggöra en 
sådan etablering i kommunen.  

Beräkning av behov  
Beräkningen bygger på en enkel uppräkning av 
den historiska utvecklingen av antal 
arbetstillfällen/sysselsatta under åren 2008–2018 
i Karlstad och schablontal för ytbehov per 
anställd. Dessa schablontal med ytbehoven per 
anställd har arbetats fram av Göteborgs stad och 
använts av bland annat Lunds kommun i deras 
översiktsplanearbete. Beräkningen tar dock ingen 
hänsyn till aspekter som digitalisering, 
robotisering och automatisering som i framtiden 
påverkar ytbehovet.  

 
  
Utifrån detta har olika branschers tillväxt i antal 
anställda i snitt per år beräknats och en enkel 
framskrivning om 10 respektive 30 år baserat på 
denna trend. 
 
Denna beräkning visar att ytbehovet 10 år fram 
tiden är ca 100 hektar BTA och om 30 år är 
behovet 250–300 hektar utifrån samma 
antaganden, att antalet sysselsatta fortsätter i 
samma trend.  
 
Adderas även behovet om oförutseddbara och 
ytkrävande etableringar om ca 100 hektar finns 
det ett totalt behov om närmare 350–400 hektar. 
För att skapa en bra mark- och planberedskap 
samt uppnå en flexibilitet, möjliggöra 
omflyttningar och liknande behövs även en 
buffert tilltas i översiktsplanen.  
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FRAMTIDA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH OMVÄRLDSSPANING

Trender  
I samband med framtagandet av den nya 
Värmlandsstrategin som leds av Region Värmland 
har Kairos Future lyft fram ett antal trender inom 
flera olika områden som påverkar Värmland. 
Nedan är några av dessa trender som bör 
nämnas utifrån Karlstads kommuns perspektiv. 

Användaren betalar  
Trenden innebär en förskjutning från att ”alla 
betalar” med hjälp av skattsedeln till att 
”användaren betalar”. Det handlar om att den 
som drar stor nytta av offentliga investeringar 
också ska bära en större del av kostnaden än de 
som inte gör det.  

Exemeplvis en nationell infrastruktursatsning 
som sverigeförhandlingen och de potentiella 
höghastighetstågen. Kommunerna som vinner på 
detta är med och betalar på detta. Kommunerna 
för i sin tur kostnaden vidare till byggherrarna 
som sedan ser till att bostadsköpare eller 
hyresgäster får a slutkostnaden. 

I många fall kan detta leda till att 
investeringsmöjligheter försämras i 
glesbefolkade kommuner eller områden inom 
kommuner.  

För Karlstads kommun kan denna trend innebära 
att det blir ännu viktigare att marknadsföra 
kommunens ytterområden och mindre tätorter 
eftersom näringslivet i större utsträckning kan 
kunna vara delfinansiär eller bekosta projekt 
utanför Karlstad tätort. Det finns ett behov av att 
se till att fler områden utanför Karlstad tätort är 
attraktiva för såväl bostäder som verksamheter, 
vilket innebär att vi kan få in privat finansiering 
även där. 

Marknadsplattformar 
Inom denna trend växer det fram en ny marknad 
med olika plattformar som företag säljer sina 
produkter genom, både nationellt och 
internationellt. En form av digitalisering där e-
handel är ett exempel. Karlstad ligger strategiskt 
bra till med en närhet till Norge. Detta skulle 
kunna utnyttjas om större ytor utmed med våra 

riksvägar och E18 kan pekas ut för ändamål som 
möjliggör en gemensam lager- och 
marknadsplats i gemensamma lokaler. Detta är 
något som behöver planeras nu och inte i ett 
senare skede. Ett annat alternativ är även mer 
lokala och mindre lager för vissa typer av 
produkter. 

Cirkulär ekonomi  
Trender inom den cirkulära ekonomin innebär 
även att det behövs ytor för omhändertagande 
av avfall som kan kasseras, bearbetas eller 
förädlas till annat. Andrahandsmarknaden som 
Sola returen och andra privata aktörer kan 
komma att utvecklas och behöver då ytor med 
god tillgänglighet. 

Servicifiering 
Servicifiering innebär mer regelbundna tjänster 
som prenumerationer, medlemskap och 
månatliga premier. Det kan komma att innebära 
en ökad logistik och transportnäring. 
Nödvändigtvis inte bara för de stora 
transportföretagen utan även de mindre 
budfirmorna, nischade aktörer likt Postiljohan 
kan tänkas växa fram i takt med att 
prenumerationstjänster ska levereras. 
Lagerhållning kan även kopplas till detta. 

Bioekonomi  
Bioekonomi är en trend med stor betydelse för 
Värmland där det vi ser i dag visar stor framtida 
potential. I regionen finns innovationskraft, 
råvara, fiber och ett enormt kunnande inom kemi 
och process. Det kan innebära nya småskaliga 
verksamheter inom ett flertal möjliga områden 
men även nya sätt för tillverkning. Det ställer 
krav på oss som kommun att vara flexibel i vårt 
tänkande kring verksamheter och 
markanvändning. 

Urbanisering och regionalisering 
Urbaniseringen har varit aktuell både ur ett lokalt 
och globalt perspektiv under många år tid och år 
2050 beräknas 70–75% av världens befolkning bo 
i städer. Vilket innebär att denna trend är viktig 
både för Karlstad som stad, men även dess 
innebörd för kringliggande kommuner i regionen. 
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Kopplat till denna trend är ett samarbete och 
diskussioner med KBR-kommunerna viktigt. Hur 
bör vi strategiskt tänka utifrån frågor om 
arbetsmarknad, verksamhetsmark och 
infrastruktur i regionen? Finns det en framtid där 
vi växer ihop eller inte? Hur långt tidsperspektiv 
och i vilken takt skulle en sådan utveckling kunna 
ske? Ingår Karlstadsregionen i ett större 
sammanhang med en större 
arbetsmarknadsregion? 

Energiintensiva verksamheter 
I takt med omställningen från fossil till fossilfri 
energi genomgår samhället en övergripande 
elektrifieringen vilket kommer ställa krav på 
energitillgången i världens städer.  

I storstäderna finns en utmaning med bland 
annat kapacitetsbristen att hantera det ökade 
elbehovet och kan ha svårt att ta emot så 
kallades ”energiintensiva verksamheter” så som 
serverhallar med flera. Denna utmaning ser vi 
inte i Värmland.  

Här har vi gott om kapacitet för uttag av effekt. 
Vilket innebär att det finns möjligheter i regionen 
att ta emot energiintensiva eller elkrävande 
företag. 

Betydande branscher 

Branschfördelningen kan förväntas förändras 
jämfört med idag. Även branscherna i sig 
kommer sannolikt förändras. Samtidigt som helt 
nya branscher kan uppstå, kan branscher komma 
att närma sig varandra och i vissa fall allt mer 
smälta samman. T.ex håller skogsindustrin 
successivt på att ställas om till en allt högre grad 
av Bioekonomi. Utifrån detta perspektiv är viktigt 
att värna om länets och kommunens 
tillväxtbranscher. 

Globalt utgör flera av de större branscherna i 
Karlstad och Karlstadsregionen, redan idag 
internationella kompetenscentrum, som t.ex 
Paper Province, Stål och verkstad, samt 
Compare. Stål och verkstad utgör en basindustri 
som generellt krymper, men inte i regionen och 
Karlstad.  

Handeln i form av partihandel och detaljhandel 
ökar enligt Bisnode, bl.a genom att e-handeln 
växer kraftigt. Det kan öka behovet av stora lager 

alternativt mindre lagerlokaler, som skapar en 
större närhet till marknaden och minskar 
behovet av långa transporter. Detta kan få 
betydelse för verksamheter inom logistik och 
transport, en bransch om ofta är ytkrävande i sitt 
markanspråk med lagerhållning. 

Cirkulär ekonomi/Delningsekonomi kommer 
lyftas in i många branscher och bedömningen är 
att det utgör en framtida tillväxtbransch. 
Förutom att det utgör en viktig del inom 
skogsindustrin kommer det även influera andra 
branscher som handel, infrastruktur mm.  

Bioekonomi är en annan stark tillväxtbransch 
som redan håller på att omvandla skogsindustrin 
i länet. Förädlingsvärdet ökar successivt och 
optimerar det värde som skogen generar. Vi har 
redan många viktiga aktörer i regionen eftersom 
tillgången till såväl skog som expertkompetens är 
hög. Efterfrågan på bioekonomi kan förväntas 
öka i takt med att världen behöver minska dess 
klimatpåverkan. 

Företagstjänster är en tillväxtbransch som kan 
omfatta allt ifrån ekonomi och juridik till reklam. 
Företagstjänsterna är i beroende annat näringsliv 
att ta in deras tjänster.  

Teknikkonsulter är ett exempel på företags-
tjänster som har en stark position i Karlstad med 
en bredd av teknikinriktningar. Ofta finns en 
tydlig koppling mot IT och telekom eller 
skogsindustrin. En av de styrkorna utgörs av att 
det finns en tydlig koppling till industrin, men 
även bredden av utbildningar på både 
Yrkeshögskolan och Karlstads universitet. Detta 
utgör en bransch som i framtiden kan komma att 
se ut på ett annat sätt. Yrkeshögskolan (YH) och 
universitetet utgör en konkurrensfördel 
gentemot andra kommuner, med utbildningar 
inom teknik, ekonomi, juridik och reklam.  

Besöksnäringen är en snabbt växande bransch i 
Karlstadsregionen. Karlstad är en populär 
destination med ca 700 000 gästnätter/år. 
Wermlandsoperan, Karlstad CCC, Löfbergs arena 
och Lerinmuséet är viktiga för att attrahera 
nationella besökare, men även faktorer som att 
vi har en promenadvänlig stad, vattenkontakten 
mm. Om planerna på Muminvärlden förverkligas 
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kommer det öka Karlstads attraktionskraft för 
bl.a barnfamiljer.  

Kompetenscentrum 
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads 
universitet, är ett världsledande 
forskningscentrum med fokus på tjänster och 
värdeskapande genom tjänster. 
CTF utgår från vetenskaplig forskning om tjänster 
och tar fram ny kunskap om värdeskapande 
processer, dvs de effekter som uppstår i mötet 
mellan en organisation och en användare i form 
av kund, medborgare eller patient. 

Värden som skapas vid dessa processer är lika 
viktiga för alla organisationer, privata som 
offentliga, eftersom de är vad användare till 
dessa organisationer efterfrågar och behöver. 

CTF bidar till innovationskraft, både lokalt i 
Karlstad och internationellt i ett globalt 
perspektiv, genom den forskning som bedrivs i 
samverkan mellan samhälle och akademi. Utöver 
forskningsgrenen finns även utbildning på grund- 
och avancerad nivå i samarbete med näringsliv 
och offentliga organisationer.  

Kompetenscentrum inom samhällsskydd och 
säkerhet utgör ett område där det finns en 
uttalad politisk vilja att satsa på i Karlstad. Det 
finns en lång erfarenhet av myndigheter inom 
försvars- och säkerhetsområdet. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB har sin 
största arbetsplats i Karlstad med 450 
medarbetare. Här finns också 
Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan 
vars ledarskapscentrum bedriver forskning och 
utbildningar inom ledarskap under påfrestande 
förhållanden. Även Karlstads universitet har, med 
forskningscentrum och relaterade magister-, 
master och forskarutbildningar, en tydlig 
profilering inom klimatsäkerhet och 
riskhantering. Centrum för klimat och säkerhet 
forskar om risker som hör samman med extremt 
väder, exempelvis skyfall, översvämningar och 
stormar. Centrum för personsäkerhet forskar 
bland annat om risker i arbetsmiljö, 
brandsäkerhet, patientsäkerhet, trafiksäkerhet, 
barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och 
suicidprevention. 

Framtida behov 
Ny verksamhetsmark 
För att till fullo kunna ta tillvara 
utvecklingspotentialen i Karlstads näringsliv 
behövs mer ny verksamhetsmark, framför allt i 
Karlstads tätort, men även i vissa av de mindre 
tätorterna samt i grannkommunerna. De mindre 
tätorterna Molkom och Vålberg har viss tillgång 
till verksamhetsmark redan idag. I Väse 
efterfrågas möjligheter till nya arbetstillfällen i 
samhället vilket kräver att det även finns tillgång 
till verksamhetsmark för nyetableringar i 
anslutning till orten. I Karlstad och i KBR-
kommunerna råder brist på vissa typer av 
verksamhetsmark.  

Andra behov av ny verksamhetsmark kan skapas 
utifrån att verksamheter omvandlas, vilket även 
ställer krav på att det finns en flexibilitet i 
tillgängliga ytor. Ett område som inledningsvis 
utgör ett storskaligt verksamhetsområde med 
stora markytor och lite byggnader tenderar ofta 
att förtätas i takt med att staden växer, och 
successivt omvandlas till mer högvärdig mark för 
verksamheter. Så småningom är många områden 
mer intressanta för omvandling till ny 
stadsbebyggelse. I dessa områden är det viktigt 
att värna verksamheter som kan samexistera 
med bl.a bostäder, eftersom det bidrar till 
blandstad, som bl.a balanserar 
transportsystemet på ett bättre sätt samt ger 
mer levande och intressanta stadsdelar.  

Vissa verksamheter ligger också fel i förhållande 
till sina behov som t.ex närhet till trafikleder eller 
närhet till andra företag, potentiella 
omsättningsmöjligheter, belastning på systemen 
som trafikalstring mm. För att kunna 
vidareutveckla eller flytta befintliga verksamheter 
ställs krav på ytor som motsvarar behoven samt 
ett strategiskt tänk kring attraktiva, strategiska 
marktillgångar för att kunna utveckla och främja 
det privata näringslivet. 

Fler mötesplatser för näringslivet 
Innovation skapas genom möten mellan 
människor, vilket ställer krav på attraktiva 
mötesplatser för nya influenser och samverkan. 
Två viktiga befintliga mötesplatser utgör 
Innovation park och Karlstad Business Center. 
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Utöver det kan det även behövas 
kompletterande mötesplatser för mer oväntade 
möten – det kan vara mer multifunktionella 
mötesplatser som inte bara är öppna för 
näringslivet, möjlighet för näringslivet att synas i 
stadsrummet vilket kan skapa ett intresse och 
förståelse för Karlstads näringsliv, öppna 
forskarfrukostar eller liknande på ett café i 
stadskärnan för att synliggöra universitetet mm.  

Attrahera arbetskraft 
När man pratar om att ”sätta städer eller 
regioner på kartan” i sammanhang av Talent 
attraction management (TAM) i Norden, dvs 
locka arbetskraft med specifika expertkunskaper 
som företagen efterfrågar, handlar det om flera 
delar. En del utgör att bl.a kunna marknadsföra 
respektive region eller ort. För att sätta fokus på 
Karlstad och Karlstadsregionen behövs ett starkt 
regionalt samarbete, marknadsföring och en 
tydlig identitet på en nationell och internationell 
arena. Där spelar KBR en viktig roll. En annan 
viktig attrahent utgör attraktiva stadsmiljöer och 
en välfungerande samhällsservice.  

Lokaliseringsfaktorer för 
verksamheter 
Näringslivet gör både rationella och mer 
känslomässiga val när de söker lokalisering för sin 
verksamhet. Behoven ser även olika ut för olika 
branscher. Såväl läget som lokaler ska ge bästa 
möjliga förutsättningar för företaget att bedriva 
sin verksamhet. Ofta utgör även det 
känslomässiga – bemötande, läget, upplevelsen 
av området m.m. - en viktig faktor vid 
lokalisering.  

Tillgänglighet till marknad i form av kunder och 
leverantörer är en viktig del, men även 
möjligheten att kunna rekrytera medarbetare 
och få tillgång till kompetens är styrande i valet 
av lokalisering.  

Kunskapsintensiva företag söker tillgång till 
forskning och innovation, sådana exempel i 
Karlstad är t.ex centrum för tjänsteforskning och 
Innovation park vid universitetet. Innovation park 
är kanske Värmlands mest innovativa miljö i med 
en blandning av 70 kreativa företag, 
organisationer, universitet, kluster och forskare.  

Mer centrala lägen är fördelaktigt för framför allt 
mer besöksintensiva verksamheter som vänder 
sig mot den privata marknaden. Nåbarhet i form 
av tillgänglighet med kollektivtrafik, tåg, 
promenadavstånd är fördelaktigt och innebär 
ofta större kundflöden vilket i förlängningen 
medför högre omsättning.  

Klusteretableringar där företag lokaliserar sig 
nära andra företag är vanligt eftersom 
verksamheterna ofta är beroende av varandra. 

Skyltlägen och möjligheten att genom sin 
lokalisering marknadsföra sin verksamhet har 
blivit mer efterfrågat och det är allt vanligare 
längst med större vägar. Andra fördelar som 
näringslivet ser är att dess verksamhet genom en 
sådan lokaliseringen också får en närhet till 
större vägar och mot. Genom årsdygnstrafiken, 
eller ÅDT som är det genomsnittliga trafikflödet 
per dygn går det att se på ett ungefär hur många 
fordon som passerar och således kunna bedöma 
”bra” skyltlägen ut med de större vägarna i 
Karlstad. 

E18. Det genomsnittliga trafikflödet per dygn är 
högst i Karlstad mellan Våxnäs och Bergvik. 
Denna sträcka passeras dagligen av 18 000–
19 000 fordon. Utanför Karlstad tätort mellan 
Skattkärr och Väse är det genomsnittliga 
trafikflödet per dygn (ÅDT) mellan 6500 och 7500 
fordon i vardera riktningen. I höjd med 
Bråtebäcken är ÅDT:n närmare 9000 fordon i 
vardera riktningen, en skyltlägesexponering som 
motsvarar en närmare 6,6 miljoner fordon per år. 
Mellan Grums och Bergvik förbi Vålberg är det 
genomsnittliga trafikflödet per dygn mellan 5000 
och 7000 fordon. I höjd med det 
verksamhetsområde som planeras vid Eriksberg 
är ÅDT:n 7000 i både riktningarna.  

Väg 63 har ÅDT mellan 5000–6000 till Stockfallet, 
därefter finns en ÅDT på mellan 3000 och 4500 
fordon upp till och med Molkom.  

Väg 61/62 från Bergvik och upp till Ilanda 
industriområde och avfarten mot Skåre har en 
ÅDT på 9500 fordon. Därefter har 61:an mot Kil 
en ÅDT på 6500 medan 62:an mot Forshaga har 
en ÅDT om 3500 fordon.  
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Järnvägen utgör ett viktigt alternativt skyltläge, 
som har mycket stor potential. Dagligen (innan 
coronapandemin) stiger omkring 950 resenärer 
på vid Karlstad C, och ett flertal nationella tåg 
passerar kommunen och centrala Karlstad 
dagligen. Med destinationer som Oslo, 
Stockholm, Göteborg och Örebro ges goda 
möjligheter till skyltlägen intill järnvägen. En ökad 
järnvägskapacitet och nationell/internationell 
tågtrafik kan bidra till ett ökat resande på sikt, 
vilket skulle förstärka skyltläget invid järnvägen. 
Det finns även en miljömässig 
marknadsföringsaspekt om företaget nyttjar 
tåget för frakt av gods mm.  

Ny markpolicy möjliggör för friköp av mark 
utanför centrala Karlstad. Detta har vart 
efterfrågat från flera aktörer och på sikt kan 
detta möjliggöra för fler etableringar främst i 
kommunens mindre tätorter.  
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN  
I samband med arbetet med översiktsplanen och 
framtagandet av dessa PM ska de mål och delmål 
som kan påverkas av respektive PM:s ämne 
redogöras. För detta PM bedöms 8 av de 17 
målen påverkas. Dessa är mål 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 
14 och 15.  

 

Bild: Globalamalen.se 

 Ingen hunger  

Möjlig positiv inverkan: Delmål 2.3 Fördubbla 
småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet 
och intäkter. Delmål 2.4 Hållbar 
livsmedelsproduktion och motståndskraftiga 
jordbruksmetoder.  

Delmålen ämnar till att lokala producenter av 
livsmedel ska bli mer produktiva samt få en mer 
hållbar och motståndskraftig 
livsmedelsproduktion. Detta kan främjas att 
lämpliga områden för dessa verksamheter pekas 
ut i översiktsplanen.  

Möjlig negativ inverkan: Delmål 2.3 Fördubbla 
småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet 
och intäkter. 

Det kan finnas en intressekonflikt i form av 
exploatering vid odlingsmarker vilket få negativa 
konsekvenser för tillgången till lokalproducerade 
livsmedel.  

 God hälsa och välbefinnande  

Möjlig positiv påverkan: Delmål 3.9 Minska 
antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av 
skadliga kemikalier och föroreningar.  

Delmålet handlar om att människan inte ska 
drabbas av sjukdomar till följd av föroreningar 
och kemikalier i luft, vatten och mark. 
Översiktsplanen kan bidra till måluppfyllelse 
genom att exempelvis peka ut lämpliga områden 
för tung och störande industri för att minimera 
exponering av buller och andra föroreningar som 
kan påverka hälsan.  

 Rent vatten och sanitet för alla  

Möjlig negativ påverkan: Delmål 6.4 Effektivisera 
vattenanvändning och säker vattenförsörjning.  

Delmålet handlar om att vattenanvändningen ska 
bli mer effektiv i alla sektorer och att uttaget och 
försoningen av vatten ska ske hållbart. 
Utbyggnad av verksamhetsmark och etableringar 
av verksamheter som nyttjar stora 
vattenmängder bör därför lokaliseras där 
infrastruktur och kapaciteten för VA redan tillåter 
detta eller möjliggör utbyggnad för att möta 
behovet. 

 Hållbar energi för alla  

Möjlig positiv påverkan: Delmål 7.2 Öka andelen 
förnybar energi. Delmål 7.3 Fördubbla ökningen 
av energieffektivitet. Delmål 7.A Tillgängliggör 
forskning och teknik samt investera i ren energi.  

Verksamheter med många transporter bör ligga i 
närheten av binfintlig infrastruktur för att 
minimera energiåtgång under transport. 
Säkerställa att det finns utvecklingsmöjligheter 
och områden för bioekonomi i Karlstad. 

Möjlig negativ påverkan: Delmål 7.3 Fördubbla 
ökningen av energieffektivitet. 

Utspridda verksamheter bidrar till ineffektivare 
transporter och ineffektivare energiförsörjning 
vilket skulle vara motstridigt delmålet. 
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Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Möjlig positiv påverkan: Delmål 8.1 Hållbar 
ekonomisk tillväxt. Delmål 8.2 Främja 
produktivitet genom diversifiering, teknisk 
innovation och uppgradering. Delmål 8.3 Främja 
politik för nya arbetstillfällen och ökad 
företagsamhet. Delmål 8.6 Främja ungas 
anställning, utbildning och praktik. Delmål 8.9 
Främja gynnsam hållbar turism. 

Genom att i översiktsplanen peka ut var nya och 
befintliga verksamheter kan utvecklas skapas 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Vidare 
behöver möjligheter erbjudas för framtids-
branscher inom exempelvis bioekonomi. 
Samtidigt behöver förutsättningar för mindre 
företag beaktas, då flesta sysselsatta i Karlstad 
finns de mindre företagen. Lämpliga lägen bör 
även pekas ut i översiktsplanen för utveckling av 
turism och besöksnäring, som bl.a naturturism.  

 

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Möjlig positiv påverkan: Delmål 9.2 Främja 
inkluderande och hållbar industrialisering. Delmål 
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för 
ökad hållbarhet. 

I översiktsplanen kan förutsättningar för en mer 
hållbar infrastruktur kopplat till verksamheter 
och näringsliv ges. Bland annat genom 
verksamhetsmark i anslutning till infrastruktur 
eller att förutsättningar skapas för att förenkla 
omvandlingen till miljövänligare transportfordon.  

  

Hållbar konsumtion och 
produktion  

Möjlig positiv påverkan: Delmål 12.5 Minska 
mängden avfall markant  

Detta är en indirekt påverkan vi kan ha i 
översiktsplanen men det finns en stor uppsida att 
möjliggöra för näringslivet att minska och 
återvinna spill och avfall kopplat till 

verksamheterna. Exempelvis verksamheter inom 
den cirkulära ekonomin. 

Möjlig negativ påverkan: 12.2 Hållbar förvaltning 
och användning av naturresurser  

I detta mål kan det uppstå intressekonflikter 
avseende markanspråk för nya 
verksamhetsområden.  

 Hav och marina resurser  

Möjlig negativ påverkan: Delmål 14.1 Minska 
föroreningarna i haven. Delmål 14.5 Bevara kust- 
och havsområden.  

Verksamheter som har behov av vattennära 
lokaliseringar kan ha en intressekonflikt med 
detta mål. I översiktsplanen kan därför mest 
lämpliga områden för sådana verksamheter 
pekas ut och beskrivas.  

  

Ekosystem och biologisk 
mångfald  

Möjlig negativ påverkan: Delmål 15.1 Bevara, 
restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av 
ekosystem på land och i sötvatten. Delmål 15.2 
Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogning 
och återställ utarmade skogar. Delmål 15.5 
Skydda den biologiska mångfalden och naturliga 
livsmiljöer. 

Kopplat till dessa delmål kan intressekonflikter 
uppstå avseende både reservat, naturvård mm i 
relation till exploatering av verksamhetsområ-
den. Därför är värderingar och prioriteringar 
viktiga redan i översiktsplanen för att tydliggöra 
kommunens vilja mot externa parter samt för att 
underlätta kommande planering. Men även för 
att säkerställa att särskilt viktiga naturområden 
inte förvanskas.  
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