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Samrådshandling



PLANPROCESS

Karlstads kommun har arbetat fram 
denna samrådshandling för Översiktsplan 

2050 för Karlstads kommun enligt uppdrag 
(KS 2017-06-20 §15). Översiktsplanen 
beskriver hur kommunen vill att mark, 
vatten och befintlig bebyggelse ska 
användas, bevaras och utvecklas på längre 
sikt. Under arbetet av planförslaget har 
dialoger genomförts med bland annat 
barn och unga, föreningar, äldre samt 
delar av kommunens näringsliv. 

Planförslaget har tagits fram av 
planeringsavdelningen på kommunled-
ningskontoret. Kommunstyrelsens till-
växtutskott är styrgrupp för arbetet och 
det politiskt tillsatta översiktsplanerådet 
har utgjort referensgrupp. 

Planförslaget är på samråd enligt 3 
kap. 8 § plan- och bygglagen mellan 7 

juni 2021 – 30 september 2021. Då har 
Karlstadsbor, myndigheter, organisatio-
ner, föreningar och andra berörda parter 
möjlighet att lämna skriftliga synpunkter 
på samrådsförslaget. 

Har du synpunkter på planförslaget, 
skicka dem per e-post, brev eller via 
hemsidan. Synpunkter ska vara inläm-
nade senast 30 september. 

SYNPUNKTER KAN LÄMNAS VIA 
E-post
kommunledningskontoret@karlstad.se

Brev
Karlstads kommun  
Kommunledningskontoret ”ÖP 2050”  
651 84 Karlstad

Hemsidan
karlstad.se/karlstad2050
Där kan du fylla i dina synpunkter via 
ett formulär och via en karta kan du 
berätta om vilka platser du tycker bäst 
om och vilka platser du skulle vilja se 
utvecklas. 

Arbete  
samråds- 
handling

Fortsatt 
bearbetning Granskning Revidering Antagande Laga kraftSamråd

Om du behöver hjälp med att 
lämna synpunkter, besök 
Kontaktcenter i Bibliotekshuset 
på Västra Torggatan 26 eller på 
telefon 054-540 00 00.

mailto:kommunledningskontoret%40karlstad.se%20?subject=
http://karlstad.se/Karlstad2050
https://gi.karlstad.se/op2050/dialog/
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           FÖRORD

Karlstad är en attraktiv kommun. Under en lång rad av 
år har många valt att flytta till kommunen antingen 
själv eller med sin familj vilket är glädjande. Flera företag 
har också etablerats vilket skapar jobb åt stadens och 
landsbygdens invånare. Det innebär samtidigt att kom-
munen ställs inför utmaningen att hitta lämpliga lägen 
och mark för allt som behöver finnas i en kommun för 
att samhället ska fungera bra. 

Nu står Karlstad inför ett nytt skede i sin tillväxt, som 
bygger på att både staden och de mindre tätorterna 
behöver gå hand i hand för att kunna utveckla kommu-
nen till en attraktiv plats att bo, leva och verka i, såväl 
nu som i framtiden. Det innebär att det krävs tydliga 
prioriteringar och hushållning med mark för att alla 
behov ska kunna få plats. Detta utgör en komplex avväg-
ning. 

Kommunen passerar snart 100 000 invånare, och för-
utom mark för exploatering krävs även att områden med 
attraktiva natur- och kulturmiljöer bevaras. Kulturmiljö-
erna ger staden och landsbygden sin identitet samtidigt 
som det stärker orternas, företagens och bebyggelsens 
attraktionskraft. Naturmiljöer, parker och stadens ekosys-
tem gör livet möjligt att leva i våra mer tätbebyggda 
områden. Allt behövs och allt samverkar. 

Nu finns ett förslag på prioriteringar, avvägningar 
mellan olika allmänna intressen och förslag till utveck-
ling och bevarande i denna samrådshandling. Samrådet 
är ett av de första stegen på vägen i dialogen om hur 
framtidens Karlstad ska se ut år 2050. Därför är det 
viktigt att alla funderar över vad som är bra, vad som är 
mindre bra och vad som saknas i förslaget så kommu-
nens översiktsplan kan bli så hållbar som möjligt. 

          Varmt välkommen med dina synpunkter!
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Vad är en översiktsplan? 
Karlstads kommuns planering består av 
flera olika dokument som sätter riktning-
en för hur kommunen ska utvecklas 
fysiskt och geografiskt. Översiktsplanen 
utgör det första steget i planprocessen. 
Det är kommunens samlade styrdoku-
ment för planering, lovgivning och 
infrastrukturinvesteringar och den lägger 
fast kommunens övergripande inriktning 
för mark- och vattenanvändningen och 
den fysiska utvecklingen. 

Alla kommuner ska ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommu-
nen och den ska antas av kommunfull-
mäktige. Planen är inte juridiskt bindan-
de, men den lägger grunden för efterföl-
jande arbete med planprogram, detaljpla-
ner, bygglov, och andra utvecklingspro-
jekt. Inriktning omsätts därmed i detalj-
planer och bygglov, som är juridiskt 
bindande. Planprocessen styrs av plan- 
och bygglagen (PBL) som också anger vad 
som ska ingå. 

Detta är Karlstads kommuns femte 
översiktsplan, och när den vinner laga 
kraft ersätter den tidigare översiktsplan 
från 2012. 

Lång och kort tidshorisont
Översiktsplanen är långsiktig, och denna 
samrådshandling tar sikte mot år 2050. 
Utpekade utvecklingsområden eller 
utvecklingsriktningar kan i många fall 
ligga långt fram i tiden. Samtidigt 
hanterar planen även det som sker på 
kort sikt., vilket innebär att vissa områ-
den kan vara aktuella för fortsatt plane-
ring direkt när planen antas. 

Översiktsplanens innehåll
Översiktsplanen utgör ett beslutsunderlag 
för andra myndigheters planering och 
prövning. Den ska bl.a omfatta långsik-
tigt hållbara strategier för kommunens 
fysiska utveckling, hur kommunen avser 
att tillgodose det långsiktiga bostadsbeho-
vet, var nya bostads- och verksamhetsom-
råden kan tillskapas och strategier för 
bevarande. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska 
översiktsplanen också ge vägledning för 
beslut om hur den redan byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. 
Kommunen ska också visa hur hänsyn 
tas till allmänna intressen samt hur 
riksintressen ska tillgodoses och hur 
miljökvalitetsnormer ska följas. 

Översiktsplanen hanterar en mängd 
olika allmänna intressen och anspråk 
som ska samordnas med kommunens 
utvecklingsplaner och behov. De allmän-
na intressena kan ofta ha motstående 
anspråk vilket kräver en avvägning. Detta 
görs i översiktsplanen, som anger vilka 
intressen som ska prioriteras i vilket läge. 

ÖVERSIKTSPLANEPROCESSEN 
Översiktsplaneprocessen kan delas upp i 
två sammanlänkade delar. Den ena delen 
aktualiseras när det finns en aktuell 
översiktsplan och kommunen är i ett 
genomförandeskede. Där följs också 
översiktsplanearbetet upp i en planerings-
strategi, som talar om hur det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen ska gå till 
och vilka delar som är aktuella eller 
inaktuella. Den andra delen består av att 
initiera, göra förändringar eller arbeta 
fram en ny översiktsplan.

”Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen.  
 
Planen ska även ge vägledning för 
beslut om: 
 1. hur mark- och vattenområden 
ska användas, och 
 2. hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras             
3 kap. 1-2 § plan- och bygglagen.

Läs mer om översiktsplanering 
på boverket.se

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/kommunal-planering/oversiktsplanering/
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Efter att planförslaget varit på samråd 
sammanställs och kommenteras inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse och 
planförslaget bearbetas ytterligare inför 
granskningen då alla parter på nytt har 
möjlighet att lämna synpunkter på 
granskningsförslaget. Inkomna synpunk-
terna sammanställs i ett granskningsutlå-
tande, varefter mindre justeringar görs i 
planen innan den tas upp för antagande i 
kommunfullmäktige. Om ingen väljer att 
överklaga eller om eventuella överklagan-
den har prövats slutgiltigt och avslagits, 
vinner planen laga kraft.

ÖVERSIKTSPLANENS DELAR 
Samrådshandlingen till ny översiktsplan 
omfattar en planbeskrivning (denna 
handling) och en markanvändningskarta 
för kommunen och för stadsområdet. 
Planbeskrivningen omfattar kommunens 
utvecklingsinriktning, inriktningar för 
mark- och vattenanvändningen, tematiska 
inriktningar samt kommunens syn på 
riksintressen, LIS, allmänna intressen och 
andra värden. Till översiktsplanen hör 
även en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planeringsstrategin styr arbetet
Från och med år 2022 ersätts den tidigare 
aktualitetsprövningen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en 
planeringsstrategi under varje mandatpe-
riod. I planeringsstrategin ska kommunen 
fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot kommunens mål för utveck-
lingen av den fysiska miljön, och beskri-
va prioriteringar och satsningar i den 
fortsatta översiktsplaneringen. Planerings-
strategin säger vad som ska göras men 
löser inte frågan i sak. 

Samrådet och fortsatt arbete
Vid samrådet har länsstyrelsen, myndig-
heter, regionen, berörda kommuner, 
organisationer, allmänheten och andra 
som har väsentligt intresse av förslaget 
möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Syftet med samrådet är att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan av det förslag som slutligen 
ska antas. Inom ramen för samrådet sker 
även avgränsningssamråd med länssty-
relse för miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om kommunens 
planering på karlstad.se

Översiktsplaneprocessen. Just nu är planförslaget i samrådsskedet. Illustration av Boverket. 

ÖVERSIKTSPLANEPROCESSEN

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/
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Övriga nu gällande tematiska tillägg och 
fördjupande översiktsplaner som ej 
redovisas i denna lista är till stor del 
genomförda eller har bedömts som 
inaktuella, och föreslås därför upphöra 
att gälla i samband med att denna plan 
vinner laga kraft.

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER 
OCH TEMATISKA TILLÄGG
Till översiktsplaneringen hör ett flertal 
fördjupningar och tematiska tillägg. Om 
denna plan inte anger någon annan 
markanvändning eller inriktning föreslås 
följande fördjupningar och tematiska 
tillägg fortsatt gälla: 

• Masshushållningsplan (Arbete pågår 
enligt uppdrag KF 2012)

• Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (2016)

• Vatten- och avloppsplan (2014)
• Vindkraftsplan (2011)
• FÖP Välsviken (2019)
• FÖP Dingelsundet (2014)
• FÖP Eriksberg (2012)
• FÖP Järpetan och Tollerud (2010)
• FÖP Västkust (2007)
• FÖP Stockfallet och Edsgatan (2006)



ANVÄNDA VÄGLEDANDE 
PLANERINGSDOKUMENT
Utöver översiktsplanen finns flera kom-
munala planer, program och dokument 
som är vägledande för kommande detalj-
planering, lovgivning och investeringar i 
kommunen. Nedan redogörs för ett 
urval:

• Grönstrukturplan (2021)
• Visionen Ett bättre liv i solstaden 

(2021)
• Kulturmiljöprogram
• Dagvattenplan (Pågående)
• Strategisk plan (2020)
• Naturvårds- och friluftslivsplan 
• Avfallsplan (2019)
• Översvämningsrisk i Karlstad - Rikt-

linjer för planering och bygglov (2018)
• Stadsdelsvision Tingvallastaden (2017)

• Framtidens stad, Inriktningsmål för 
Karlstad centrum, 2017

• Bostadsförsörjningsprogram (2017)
• Parkeringsnorm (2016)
• Cykelplan (2014)
• Trafikplan (2014)
• Översvämningsprogram för Karlstads 

kommun (2010)
• Stadsmiljöprogram (2007)

Ovanstående handlingar har i detta skede 
utgjort underlag för avvägningar och 
bedömningar i översiktsplanen. 
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Av de planerade bostäderna på landsbyg-
den - föreslås en stor utbyggnad i Väse, 

Vallargärdet och Skattkärr med mellan  
1 200 - 1 500 bostäder vardera.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN 
För att tillgodose olika behov över livets 
alla skeden behövs såväl små och stora 
lägenheter, och fler småhusområden för 
radhus, parhus och villor. Kommunen 
behöver också en blandning av såväl 
bostadsrätter, hyresrätter och serviceboen-
den, men också studentlägenheter på fler 
ställen i staden och platser för samt nyare 
boendeformer som gemenskapsboenden, 

byggemenskaper och ekobyar. 
För att försörja den stora gruppen 

äldre varav många idag bor i villa behövs 
ett bredare utbud av senior- och äldreboenden 
där en del behöver vara integrerade med 
andra boendeformer. Det behöver finnas 
ett bredare utbud av bostäder i olika delar av 

staden och i de mindre tätorterna som 
möjliggör att dess invånare har valmöjlig-
heten att kunna bo kvar i sin del av 
staden eller kommunen trots förändrade 
livsvillkor.

GE PLATS FÖR FLER FÖRETAG 
Förutom bostäder vill kommunen också 
stimulera ett växande näringsliv i såväl 
staden som på landsbygden, vilket för 
Karlstads del innebär att det behöver 
skapas tillgång på ny mark för utveckling 
av verksamheter både kring stadsområdet 
och i anslutning till de mindre tätor-
terna. Minst 300-350 hektar nya verksam-

hetsytor behöver pekas ut. Dessa områden 
behöver medge en bredd av områden för 
olika typer av verksamheter. Ytor för 

Översiktsplanen omfattar flera olika 
områden, såväl geografiskt som tematiskt. 
Därför har översiktsplanen sammanfat-
tats nedan för att på ett övergripande sätt 
beskriva inriktningen och utvecklingen 
mot Karlstad 2050.

PLATS FÖR FLER BOSTÄDER 
Karlstads kommun växer och väntas vara 
125 000 invånare år 2050. För att kunna 
möjliggöra för fler att bosätta sig i 
Karlstad behöver såväl staden som 
landsbygden kompletteras med fler 
bostäder och fler småhusområden. 
Kommunen behöver planera för att ge 
plats åt sammanlagt 30 000 nya bostäder, i 
huvudsak behövs fler lägenheter i de mer 
centrala delarna och fler nya småhusom-
råden i tätorternas randzoner. 

Av de planerade 30 000 bostäderna 
utgör 10 000 bostäder sådant som ryms 
inom redan antagna och pågående planer, 
program och fördjupade översiktsplaner. 
5000 av de planerade bostäderna möjliggörs 

på landsbygden. 
Kompletteringar sker inom såväl 

Karlstad tätort som kommunens mindre 
tätorter, framför allt i lägen outnyttjade 
områden mellan stadsdelarna samt utmed 
kollektivtrafikstråk och områden som 
kan uppfattas som otrygga. Förutom 
pågående projekt vid Katrineberg, Zakris-
dal och Jakobsberg möjliggörs stadsom-
vandling i Våxnäs, Tormestad och på 
långsikt inom utredningsområdet Yttre 
hamnen.

Utöver kompletteringar inom befintlig 
bebyggelse föreslås nya småhusområden 
bland annat norr om Henstad, Hultsberg, 
Rud och Kronoparken, vid Norra Stock-
fallet, Edsgatan, Välsviken och Jäverön. 

SAMMANFATTNING AV 
ÖVERSIKTSPLANEN
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och konsumtion, varav översiktsplanen har 
störst möjligheter att påverka transport-
strukturerna som är geografiskt bundna 
(dvs sker inom Karlstads kommun). 

Sveriges nationella målsättning är att 
bli fossilfritt till år 2045, vilket baseras på 
Parisavtalets internationella åtaganden 
som syftar till att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader genom att 
minska utsläppen av växthusgaser. Detta 
återspeglas också i Karlstads kommuns 
strategiska målsättningar. 

Baserat på samtliga dessa målsättning-
ar föreslår översiktsplanen en bebyggelse-
utveckling som möjliggör fler hållbara 

transporter och mer resurssnåla strukturer. 
För att öka graden av hållbart resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik behöver 
Karlstad fortsätta att utveckla fler täta 

bebyggelsestrukturer, där man samlar 
bebyggelsen i stället för att sprida ut den. 
Översiktsplanen föreslår att 20 000 av de 

verksamheter pekas ut i områdena runt 
Bråtebäcken och Eriksberg. Men även i 
kommunens mindre tätorter som Molkom, 

Edsvalla, Vålberg och Väse finns befintliga 
verksamhetsytor och föreslagna områden 
för verksamheter i strategiska lägen kring 
bland annat nära E18, E45:an och längs 
järnvägen.

Översiktsplanen pekar även ut lägen 
för att möjliggöra en utveckling av besöks-

näringen såväl i staden som på landsbyg-
den. 

EN KLIMATSMART 
BEBYGGELSEUTVECKLING  
Att Karlstad utvecklas utifrån ett klimats-
mart perspektiv är viktigt för både 
stadens och hela kommunens framtid. 
Utmaningarna finns såväl i att minska vår 

klimatpåverkan och att anpassa oss efter ett 

förändrat klimat. De två största klimatut-
maningarna i Karlstad utgör transporter 
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planeringen ta hjälp av de ekosystemtjäns-

ter som grönska och växtlighet bidrar 
med. Grönska i stadsmiljön bidrar både 
till att utjämna höga temperaturer och 
ger skuggiga platser när det varmt, och 
att ta hand om nederbördsmängder. Fler 
och mer intensiva regn riskerar att skapa 
översvämningar pga skyfall vilket kan 
mildras genom fler parker och grönområ-
den i stadsbebyggelsen. Bra exempel på 
detta är bl.a Stadsträdgården och Wenn-
bergsparken.

STAD OCH LANDSBYGD SOM 
STÄRKER VARANDRA 
Det är inte antingen staden eller lands-
bygden - utan både och. Stad och land ska 

stärka varandra. Ta vara på styrkorna i 
staden, så att stad och landsbygd stärker 
varandra. Stadens bredd av samverkande 
företag, utbildningsmöjligheter, aktiviteter 
och nöjen, folkliv, handel, evenemang 

30 000 nya bostäderna som planen tar 
höjd för till år 2050, ska byggas inom 
kommunens redan bebyggda stads- och 
tätorts-områden. 

Översiktsplanens målsättning att 
minimera utsläppen återspeglas också i 
att en stor andel av den nya bebyggelsen 
föreslås i eller i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse, för att främja ett 
mer energi- och resurseffektivt samhälle med 
hållbara energikällor. Ett exempel är att 
ny bebyggelse, framför allt större utbygg-
nadsområden av t.ex småhus, lokaliseras 
till områden där det finns möjlighet att 
ansluta till det kommunala fjärrvärmenätet.  
Täta bebyggelsestrukturer ger även möjlig-
het att bevara fler naturmiljöer och grönområ-

den både inne i staden och runt omkring 
staden. För att anpassa oss till redan 
pågående klimatförändringar som risker 
med värmeböljor och mer nederbörd kan 



HÅLLBARA FÄRDMEDEL OCH 
GODSTRANSPORTER 
För att hantera en av våra största kli-
matutmaningar – transporter - krävs att 
ett mycket större fokus läggs på att göra 
det enkelt och smidigt att välja miljövän-

liga färdmedel och transportsätt för såväl 
invånare och arbetspendlare som företags-
gods. Översiktsplanen ska skapa möjlig-
heter för att göra kloka val både som 
invånare och företagare. 

För personresor utgör en modern och 
smidig kollektivtrafik, med ett smidigt 
linjenät i kombination med attraktiva 
och smidiga bytespunkter mellan region-
trafik och stadstrafik samt andra färdsätt, 
en viktig grund. Ett linjenät som kan 
erbjuda en högre turtäthet i de snitt där 
resandet är högt, och som bygger på 
framtidens tekniska möjligheter att 
erbjuda ett mer behovsanpassat resutbud, 
förväntas kunna öka resandet med 
kollektivtrafik. På samma sätt behöver 
gång- och cykelsystemet utgöra en naturlig 
och prioriterad del av stadens utbud till 
förflyttning. Som invånare ska det 
upplevas enkelt och tryggt att välja mer 
hållbara färdmedel för sin resa. 

De nationella målen om godstranspor-
ter anger att inrikes transporter ska 
minska sina utsläpp med 70 % till år 2030, 
jämfört med år 2010. För Värmlands del 
ställer det krav på att andelen godstran-
sporter på sjöfart och tåg ökar kraftigt. 
Karlstad, som utgör en huvudnod för 
omlastningen av gods från framför allt 
mellersta och norra Värmland till sjöfart 
och tåg, har ett stort behov av funktio-
nella och smidiga lösningar för anslu-
tande trafik med tåg och väg till Karlstad 
hamn. Önskemålen om en funktionell 
godslogistik kan innebära att Karlstad på 
sikt kan behöva flytta hamnen längre österut 
till Örsholmen. Detta har utretts inom 
ramen för översiktsplanen. 

och kulturliv, utgör viktiga tillgångar. På 
samma sätt utgör också landsbygdens 
styrkor med mer småskaliga tätorter, 
närheten till naturen och kommunens 
lantliga miljöer, möjligheten till andra 
former av näringsliv och samverkan, 
föreningsliv och besöksnäring en viktig 
del av en levande kommun.  

UTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN
Landsbygden utgör en stor del av kom-
munen med både de mindre tätorterna 
och mer obebyggda delar. Översiktspla-
nen ger plats för 5000 bostäder på lands-

bygden med våra mindre tätorter, vilket är 
fler bostäder än vad som byggts under de 
senaste åren. En mer storskalig utbyggnad 
i Väse, som har tågstation och stora 
kvaliteter som närhet till Vänern, aktivt 
föreningsliv, ett gott utbud av kommunal 
service men som samtidigt behöver stärka 
sitt befolkningsunderlag för att ge bättre 
förutsättningar för en ökad service och 
en stark kollektivtrafik. Vallargärdet är en 
annan ort som haft ett högt bebyggelse-
tryck under lång tid och där det finns 
goda möjligheter till utveckling. I alla 
orter finns möjligheter till komplettering 
av bebyggelsen i de centralare delarna 
som även kan bidra till fler lägenheter på 
landsbygden i goda lägen. 

En viktig del i bl.a Norsbygden 
(Vålberg och Edsvalla) och Väse är att 
översiktsplanen föreslår nya områden för 

verksamheter i strategiska lägen kring E18 
och E45 samt utmed med järnvägen.  
Besöksnäringen utgör en mycket intres-
sant näringsgren som skulle kunna stärka 
näringslivet och servicegraden i kommu-
nen mindre tätorter. T.ex finns goda 
möjligheter för fisketurism, kanot- och 
kajakpaddling, vandring, friluftscamping 
och båtliv inom kommunens vattennära 
lägen. 
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socialt jämställd och ekonomiskt hållbar 
transportinfrastruktur. 

Många av Karlstads stadsdelar är dock 
idag huvudsakligen orienterade för ett 
resande med bil. Samtidigt är gång- och 
cykelstråken mellan närliggande stadsde-
lar ofta osammanhängande och under 
långa partier helt obefolkade, vilket 
innebär att de lätt kan upplevas som 
otrygga. Det i sin tur hämmar viljan att 
gå och cykla. En grund i översiktsplanens 
utbyggnadsförslag utgör därför att bygga 

ihop intilliggande stadsdelar för att ge plats 
för fler tydliga, attraktiva och trygga 
gång- och cykelstråk. En sammanhäng-
ande stad som ökar möjligheterna för 
stadsdelar att samverka med varandra på 
ett annat sätt än idag, bidrar också till att 
lägga grunden för en välintegrerad stad 
där alla stadsdelar utgör viktiga delar av 
ett robustare och mer attraktivt Karlstad. 

PRIORITERADE OMRÅDEN  
FÖR FRILUFTSLIV OCH 
UTOMHUSAKTIVITETER 
Dess fler invånare Karlstad får dess fler 
gröna miljöer för olika typer av rekrea-
tion behöver finnas. I och med pande-
min har fler hittat ut i naturen och söker 
både nya aktiviteter, rekreation och 
återhämtning i kommunens naturområ-
den. Flera äldre forskningsstudier visar 
också att det finns många olika former 
av vistelse i natur- och grönområden som 
efterfrågas och som kan uppfattas som 
olika former av friluftsliv. Översiktspla-
nen menar att alla former av friluftsliv, 

aktiviteter och vistelse i natur och gröna miljö-

er är viktiga för folkhälsan och upplevelsen 
av en attraktiv kommun. För att tydligare 
kunna tillgodose behoven och ge plats 
för dessa olika typer av friluftslivs- och 
utomhusaktiviteter har översiktsplanen 
definierat 8 olika kategorier av friluftslivs- 

och utomhusaktiviteter, som inte bara 
omfattar det traditionella som att ströva i 
skog och mark, utan även modernare 

HAMNENS LOKALISERING 
När mer företagsgods från Värmland ska 
köras på sjöfart och tåg, behöver Karl-
stads hamn stärkas. Det behöver ske 
antingen den hamnen finns idag eller 
utifrån att hamnen flyttas till Örshol-
men. Översiktsplanen redovisar båda alterna-

tiven för att få in synpunkter om det 
framtida läget.

En flytt till Örsholmen bedöms förbättra 

hamnlogistiken med tåg, båt och väg. Det 
skulle även samla flera störande verksam-
heter kring området nära Heden där 
Karlstads Energi ligger. En omlokalise-
ring skulle på sikt även möjliggöra för 
bostäder vid Wermlandskajen och Vänerpiren. 

EN SAMMANHÄNGANDE STAD 
En sammanhängande stad med fler 
blandade stadsdelar, med både bostäder, 
inslag av verksamheter och service 
möjliggör ett enklare vardagsliv för stadens 
invånare. Som invånare är man beroende 
av sitt närområde. Ju närmre det är till 
matbutiken eller annan vardagsservice 
dess lättare är det att gå eller cykla för att 
t.ex köpa mat, låna böcker, hämta be-
ställda varor eller klippa sig. En viktig del 
i översiktsplaneförlaget utgör därför en 
ökad funktionsblandning, där boende 
blandas med matbutiker, service, arbets-
platser, fritidsaktiviteter, sociala mötes-
platser, rekreationsmöjligheter mm. Det 
bidrar till att Karlstadborna i högre 
utsträckning kan lösa sina återkommande 
vardagsbehov nära bostaden, utan att 
behöva förflytta sig med kollektivtrafik 
eller bil. 

En sammanhängande stad med 
tydliga och trygga gång- och cykelstråk gör 
samtidigt att det upplevs enklare att röra 
sig till fots eller cykla kortare sträckor till 
jobbet eller skolan, vilket i sin tur bidrar 
till miljömässig hållbarhet, folkhälsovin-
ster, mer levande stadsdelar och ökad 
trygghet. Ett större fokus på mer hållbara 
sätt att förflytta sig på gynnar även en 



lägga en god grund för det framtida 
Karlstad behöver barnens perspektiv komma 

in i planeringen på ett tydligare sätt. Inom 
ramen för översiktsplanen har därför en 
omfattande dialog förts med skolbarn i 
olika åldrar och i olika områden och 
delar av kommunen. Dialogen med 
barnen har lyft behov av både grönare 

skolgårdar och fler mötesplatser för barn i 
olika åldrar. För äldre barn i yngre 
tonåren behövs fler trygga, öppna och 
välkomnande mötesplatser som kan 
stimulera till utomhusaktiviteter för både 
tjejer och killar. I dagsläget hänger många 
barn i yngre tonåren på stan eller på 
stadens eller de mindre tätorternas 
småbarnslekplatser, vilket många gånger 
skapar konflikter. Kan bra mötesplatser 
skapas som är specifikt utformade för dessa 

åldersgrupper kan man samtidigt skapa en 
mycket mer attraktiv stad för kommu-
nens unga invånare. 

former som mountainbike, geocatching, 
bouldering, kajakpaddling, friluftsteater 
mm. Målsättningen är att kunna ge plats 
för fler olika typer av frilufts- och 
utomhusaktiviteter, framför allt kring 
staden men även i de mindre tätorterna. 

De 8 kategorierna: 
• Det traditionella friluftslivet
• Det ”nya äventyrliga” friluftslivet 
• Cityfriluftsliv
• Kulturpräglat friluftsliv
• Friluftsliv som påverkar sin omgiv-

ning/Störande friluftsliv
• Vattenanknutet friluftsliv
• Kommersiellt friluftsliv
•  Sportaktiviteter i naturområden

BARNENS PERSPEKTIV 
I stadsmiljöer kan man säga att, det som 
är bra för barn är bra för alla. Barnens 
perspektiv har många gånger varit en 
bortprioriterad fråga som fått stå tillbaka 
för vuxnas önskemål och behov. För att 

 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 15

INLEDNING





UTVECKLINGSINRIKTNINGUTVECKLINGSINRIKTNING

Karlstad växer med nya invånare och nya företag vilket innebär att 
översiktsplanen behöver ge plats för ca 30 000 nya bostäder och 
betydande ytor för verksamheter fram till år 2050. Samtidigt behövs 
ytor för rekreation och friluftsliv samt fungerande ekosystemtjänster 
nära de områden där många bor. Konkurrensen om mark är hög och 
avvägningar om hur mark- och vattenområdena ska användas krävs  
för att staden och kommunen ska kunna utveckla på ett hållbart sätt. 
Detta avsnitt utgör övergripande planeringsmål, utbyggnadsprinciper 
för stad och landsbygd samt kommunens förslag till den övergripande 
utvecklingsinriktning.
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Uppdrag för ny översiktsplan
2017 gjordes en aktualitetsförklaring av 
den gällande översiktsplanen, där det 
konstaterades att kommunen står inför 
flera principiella val om hur stadens 
markområden ska nyttjas. Kommunfull-
mäktige gav därför samtidigt ett uppdrag 
att ta fram en ny översiktsplan, vilket var 
ett arbete som påbörjades under 2019. 

AGENDA 2030
En viktig del i framtagandet av översikts-
planen har varit att förhålla sig till 
Agenda 2030, de Globala målen och de 
svenska miljömålen. 

I september 2015 antog FN resolutio-
nen ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling”. De 17 globala 
målen syftar till att skapa hållbar utveck-
ling som innebär att vi tillgodoser dagens 
behov i samhället utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Karlstads kom-
muns strategiska plan och styrmodell är 
integrerat med Agenda 2030. 

Det svenska miljömålssystemet består 
av ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål samt ett antal etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Sveriges 
miljömål beskriver vilka utmaningar som 
finns på den nationella nivån avseende 
miljöfrågorna och är mer preciserade i 
jämförelse med målen i Agenda 2030. 

Avvägningar som sammantaget ger 
förutsättningar att minska Karlstads 
klimatpåverkan har vägt tungt i översikts-
planeförslaget, även om det i vissa fall 
hamnar i konflikt med andra allmänna 
intressen.

BEHOVET AV EN NY ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanering är en ständigt pågå-
ende process. Den nuvarande översikts-
planen antogs 2012, och huvuddelen av 
de utpekade områdena för utveckling 
håller på att detaljplaneras, är planlagda 
eller redan bebyggda. Det innebär att det 
finns ett behov av att se över möjlighe-
terna för Karlstads framtida utveckling. 
Samtidigt behöver Karlstad förhålla sig 
till pågående klimatförändringar. Över-
siktsplanens vägval kring utbyggnads-
strukturer, transporter mm, är helt 
avgörande för Karlstads möjligheter att 
minimera sina utsläpp. 

Ett intresse där det råder en tydlig 
brist på mark är verksamheter. Avsakna-
den av tillräckliga ytor för strategiskt 
anvisad mark har lett till begränsningar 
för verksamhetsutvecklingen kring 
Karlstad tätort. Motsvarande gäller 
bostadsbyggandet där ett högt tryck i 
kombination med intressekonflikter vid 
komplettering av bebyggelse i stadsområ-
det, har lett till att det under 2010-talet 
producerades ett underskott av bostäder i 
förhållande till behovet. För närvarande 
råder en speciellt stor efterfrågan på ny 
småhusbebyggelse, vilket kräver att nya 
större markområden tas i anspråk. 

Utöver det uppdämda behovet av 
exploateringsbar mark krävs även tydli-
gare ställningstaganden för bland annat 
friluftsfrågor för att kunna tillgodose 
invånarnas efterfrågan av såväl icke-kom-
mersiella som kommersiella ytor för 
utomhusaktiviteter.  

Sammantaget behövs ett nytt och 
större strategiskt grepp för Karlstads 
utveckling vilket ska hanteras i en ny 
översiktsplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLINGSINRIKTNING
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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Tillväxt av företag 
I Karlstadsregionen, dvs Karlstad, Ham-
marö, Kil, Grums och Forshaga, växer 
antalet nya verksamheter i alla kommu-
ner. I Karlstad var tillväxten i antal 
företag 26 procent mellan åren 2012–
2017. Det faktum att Karlstads kommun 
ökar i både absoluta och relativa tal 
innebär att rollen som regional tillväxt-
motor blir allt tydligare. Karlstads 
möjligheter till näringslivsutveckling och 
förmåga att attrahera nya etableringar 
utgör därför en viktig tillväxtfråga för 
regionen och länet.

EN STARK TILLVÄXT
Karlstad växer snabbare än vad som 
prognosticerades i översiktsplan 2012. 
Sedan staden grundades 1584 har kom-
munen växt i omgångar, och just nu 
pågår en betydande inflyttning. Sedan 
2010 har i snitt 5600 personer flyttat till 
Karlstad varav den största andelen, i 
snitt, 2700 personer, utgör inflyttade från 
andra delar av Sverige. Även inflyttning-
en från regionen är hög. 

En motor för länet
Under de senaste 20 åren har Karlstad 
haft en befolkningstillväxt på cirka 17 
procent, medan Värmlands län växt med 
cirka 3 procent. I praktiken innebär det 
att Karlstad har ökat med 13 500 invå-
nare samtidigt som Värmlands län, 
exklusive Karlstad, minskat med 6 100 
invånare. Karlstad gynnas av andra starka 
kommunhuvudorter och landsbygdsorter 
i länet. Det är därför viktigt att arbeta 
vidare med Karlstads roll som motor för 
länets utveckling. 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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utveckling kommer att vara en begräns-
ning för stadens tillväxt. Staden kan 
antas växa snabbare ju större den blir, 
vilket även ökar trycket på en hållbar 
utveckling av landsbygden. 

Sammanhållna avvägningar mellan 
olika allmänna intressen och markan-
vändningsanspråk behöver därför tas i ett 
tidigt skede, samtidigt som en utbygg-
nadsstrategi för framtiden antas för 
kommunen som helhet.

Tillväxt eller bevarande?
En av de största markutmaningarna att 
hantera i den nya översiktsplanen utgör 
bevarandeintressen avseende naturvärden.

Läggs karteringar av höga naturvär-
den, viktiga samband och naturskyddade 
områden kring Karlstad tätort samman 
på en och samma karta - tillsammans 
med andra mindre restriktiva bevarande-
värden som friluftsliv och kulturmiljö, 
samt livsviktiga värden som vattenförsörj-
ning och grundvattenförekomster - syn-
liggörs den stora svårigheten med att 
hitta exploaterbar mark kring Karlstads 
tätort. Därutöver innebär bedömningen 
av översvämningsrisker från både Vänern 
och Klarälven ytterligare begränsningar 
för utbyggnadsmöjligheterna. 

Tillgången till mark för utveckling av 
bostäder och verksamheter är helt avgö-
rande för såväl kommunens som länets 
fortsatta tillväxt. Fristående bedömningar 
av enskilda allmänna bevarandeintressen, 
är dock inte kombinerbart med ett 
hållbart byggande vare sig socialt, ekono-
miskt eller miljömässigt. 

Krävs prioriteringar
För att kunna peka ut en långsiktigt 
hållbar lösning måste hänsyn tas till såväl 
bevarande som exploatering - inte anting-
en eller. Översiktsplanen ska möjliggöra 
bästa möjliga tillväxt för Karlstad samti-
digt som stor hänsyn tas till natur-, 
kultur-, och friluftsvärden. 

Översiktsplanen avser också att 

Behov av en hållbar regional in- och 
utpendling
Koncentrationen av arbetsplatser i Karl-
stad har även lett till att inpendlingen till 
kommunen är stor från omkringliggande 
kommuner. De tyngsta flödena sker 
mellan Karlstad och de närmast omgi-
vande kommunerna som står för huvud-
delen av den regionala in- och utpend-
lingen till Karlstad. Huvuddelen av 
denna pendling sker idag med bil vilket 
både på verkar klimatet negativt men 
även trafiksituationen i Karlstad. Ambi-
tionen är att minimera klimatpåverkan 
vilket aktualiserar behovet av en snabbare 
omställning till mer hållbara regionala 
inpendlingsstrukturer.    

UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
AVVÄGNINGAR
Ett nytt planeringsläge
Karlstad står inför ett nytt läge som 
innebär att det inte längre är möjligt att 
sprida ut staden utan konflikter med 
andra markanvändningsintressen. Många 
olika intressen konkurrerar om samma 
mark, speciellt kring stadsområdet. 

Eftersom Karlstad växer i snabb takt 
samtidigt som staden har många konkur-
rerande markintressen, finns en farhåga 
om att marktillgången för framtida 

UTVECKLINGSINRIKTNING



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 21 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 21

t.ex klimat, bostäder, verksamheter, 
hamnutveckling, friluftsliv, naturskydd, 
kulturmiljö, besöksnäring, samhällsser-
vice, jordbruksmark, med syftet att 
fördjupa kunskapen om nuläge, framtida 
behov och förhållningssätt. 

Parallellt har det även förts dialoger 
bl.a med ca 400 barn och unga, äldre i 
olika delar av kommunen, samt fören-
ingsliv som nyttjar kommunens frilufts-
områden i staden och på landsbygden. I 
syfte att försöka nå grupper som normalt 
inte kommer till tals har planeringsavdel-
ningen även medverkat på Mångfaldsfes-
tivalen, samt fört dialoger med kommu-
nens Fältare och Ungdomar för trygghet.

På både tjänstepersonsnivå och poli-
tisk nivå har samtal förts med omgivande 
kommuner om behov, fysiska samver-
kansfrågor, gemensamma friluftsvärden 
och andra mellankommunala intressen. 
Utöver det har samtal förts med kommu-
nala bolag. Tanken är att kunskapsunder-
lagen och dialogerna ska bidra med ny 
kunskap till strategiska avvägningar. 

balansera avvägningen mellan de allmän-
na intressena på liknande sätt och inte 
prioritera något specifikt allmänt intresse 
tyngre än andra, eftersom samtliga har 
viktiga funktioner i en hållbar framtid. 
Det innebär att vissa värden kommer att 
behöva prioriteras ner i den samlade 
avvägningen, för att andra allmänna 
intressen, som t.ex friluftsliv eller bo-
stadsförsörjning, ska vara möjliga att 
uppfylla. 

UNDERLAG FÖR VÄGVAL
Utredning om ekosystemtjänster
För att komma vidare med hur den 
stadsnära naturens värden ska hanteras 
har det inom planarbetet tagits fram en 
utredning om stadens ekosystemtjänster, 
som ska ligga till grund för de val som 
behöver göras i översiktsplanens förslag 
till mark- och vattenanvändning. 

Kunskapsunderlag och dialoger
Under arbetet har det även tagits fram 
flera kunskapsunderlag för olika teman, 

1500m10005000
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delse blev verklighet. Det skulle exempel-
vis ta drygt en timme att åka mellan 
Västerås och Karlstad. Det är mer än en 
halvering av dagens restid. Bättre tillgäng-
lighet skapar fler möjligheter för många 
– oavsett om det handlar om att komma 
närmare sina nära och kära eller att 
skapa förutsättningar för en rimlig 
arbetspendling för fler. Att ta sig mellan 
huvudstäderna på under tre timmar 
skulle innebära att majoriteten av de 1,4 
miljoner flygresor som görs mellan Oslo 
och Stockholm varje år istället skulle 
flyttas till tåget.

Starkare arbetsmarknadsregioner
Åtta arbetsmarknadsregioner blir tre med 
en förbättrad järnvägsförbindelse mellan 
huvudstäderna. Regionförstoring är 
grunden till utveckling och tillväxt. 
Näringslivet och det offentliga gynnas av 
bättre tillgänglighet. I grunden handlar 
effekterna om tillgången till en större 
marknad, kompetens, arbetskraft och 
kapital, det vill säga de parametrar som 
definierar konkurrenskraft. Ju effektivare 
transportsystemet är, desto större blir 
växtkraften. För Karlstads del innebär det 
cirka 2 000 fler arbetstillfällen under en 
tioårsperiod. 

Kraftigt ökat bostadsbyggande
Det är inte bara attraktiviteten och 
investeringar runt stationen som är 
viktiga insatser. Kopplingen mellan 
stationen och omlandet är också avgö-
rande för att våra mindre tätorter och 
grannkommuner ska kunna dra nytta av 
den ökade tillgängligheten. Här behövs 
ett regionalt systemtänk där kommuner-
na och regionen tillsammans arbetar för 
att befintlig och ny regional och lokal 
kollektivtrafik kopplas upp mot det stora 
stråket. Här utgör inte minst resecentrum 

OSLO-STOCKHOLM 2.55
Genom förbättrad tillgänglighet finns en 
potential i stråket mellan Oslo och 
Stockholm att växa, både utifrån ett 
näringslivsperspektiv och ett befolknings-
perspektiv. Det är avgörande för hela 
stråkets utveckling att nodstäderna, dit 
Karlstad tillhör, är tillräckligt starka att 
spridningseffekter till omlandet uppstår. 
Tack vare bättre järnväg mellan Oslo och 
Stockholm ökar tillgängligheten mellan 
nodstäder och storstadsregioner. Allt 
detta skapar förutsättningar för en 
positiv spiral som ökar nodstädernas 
attraktivitet ytterligare så de kan fungera 
som tillväxtmotorer för såväl stråket som 
omlandet. 

Det finns ett tydligt samband mellan 
tillväxt och tillgänglighet. Infrastruktu-
ren har därför stor betydelse för kommu-
nernas attraktionskraft och tillväxtmöjlig-
heter. Ökad tillgänglighet ska dock ses 
som möjliggörare för tillväxt och inte 
något som sker per automatik. Det krävs 
parallella investeringar och attraktiva 
stationsområden för att få ut mesta 
möjliga utväxling.

Bättre restider och mycket högre  
tillgänglighet
Restiderna för de 3,4 miljoner människor 
som idag bor i stråket skulle förbättras 
väsentligt om en snabbare järnvägsförbin-

ETT TILLGÄNGLIGT KARLSTAD

Flyglinjen Stockholm-Oslo 
utgjorde 2018 världens tjugonde 
mest frekventa flyglinje med  
12 804 avgångar. En snabbare 
järnvägsförbindelse kan utgöra 
ett mer hållbart alternativ, som 
också gynnar Karlstad.

UTVECKLINGSINRIKTNING
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lingen, vilket innebär att det blir  
Värmlands främsta kollektivtrafikläge.

Följder av förbättrad tillgänglighet i 
stråket mellan Oslo och Stockholm:
• Resecentrum utgör en central nod och 

blir regionens viktigaste bytespunkt.
• Stadskärnan behöver fortsätta att 

utvecklas med fler attraktiva miljöer.
• Bostadsutveckling och andra investe-

ringar måste ske parallellt med utveck-
lingen av järnvägen. 

• Kopplingen mellan Karlstad C och 
omlandet är avgörande för att de 
mindre tätorterna och grannkommu-
nerna ska kunna dra nytta av den 
ökade tillgängligheten.

• Gemensamt arbete tillsammans med 
nyckelaktörer krävs för att befintlig 
och ny regional- och lokal kollektiv-
trafik samt cykelstråk kopplas upp 
mot det stora stråket.

en central del. Förbindelsen mellan 
Oslo-Stockholm kan också leda till ett 
ökat bostadsbyggande. Kommunerna i 
stråket har förutsättningar för att bygga 
omkring 60 000 nya bostäder fram till år 
2045. Detta kan öka med ytterligare 40 
000 (totalt 100 000) bostäder när Oslo-
Stockholm realiseras. 

Tåg i tid projektet 
För att Karlstad ska kunna bidra till 
bättre kapacitet på stråket mellan Oslo 
och Stockholm är Projektet Tåg i tid av 
stor vikt. Projektet arbetar för punktli-
gare och tätare tågtrafik och för ett nytt 
resecentrum i Karlstad. Förutom ett nytt 
resecentrum omfattar projektet kapacitets-
höjande åtgärder på Värmlandsbanan i 
form av mötesspår. Banan är idag Sveri-
ges mest trafikerade enkelspåriga järnväg 
med omfattande gods- och persontrafik.  

För den långsiktiga utvecklingen krävs 
dock dubbelspår på hela sträckan.

Resecentrum utvecklar Karlstad
Med läget mitt i centrala Karlstad blir 
resecentrum en levande del av staden och 
knyter stadsdelarna söder om järnvägen 
närmare centrum. En breddad Vikentun-
nel och en ny gångbro över järnvägen 
samlar resandefunktionerna och möjlig-
gör bättre gång- och cykelpassager mellan 
centrala Karlstad och stadsdelarna söder 
om järnvägen. Oavsett färdsätt, kommer 
det vara enkelt för resenärer att byta 
mellan olika färdmedel. 

Karlstad och Värmland har ett mycket 
strategiskt läge mitt emellan de tre 
storstäderna, Stockholm, Göteborg och 
Oslo. Med ett nytt modernt, och effektivt 
resecentrum blir det enklare att arbets-
pendla både till, från och inom Värm-
land och att ta emot besökare. Resecen-
trum utgör därför en viktig pusselbit för 
att få ut mesta möjliga nytta i samband 
med förverkligandet av ambitionen 
Oslo-Stockholm 2.55. Det är av vikt för 
såväl den lokala som regionala utveck-

Delprojekt i Tåg i Tid  
Karlstad C – Ny mittplattform och 
mötesspår samt ombyggnation av 
Vikenpassagen. 
 
Skåre – Förlängning av mötes-
spår och ny spårväxel.  
 
Välsviken – Nytt mötesspår och 
ny plattform (byggnation pågår). 
 
Väse – Ny mötesstation och 
säkrare övergångar för oskyddade 
trafikanter samt planskild 
korsning för Storgatan.  
 
Pråmkanalen –Ny järnvägsbro 
och mötesspår (färdigställd)

UTVECKLINGSINRIKTNING
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UTMANINGAR OCH 
ÖVERGRIPANDE PLANERINGSMÅL

Karlstad har flera stora utmaningar som 
utgjort grund för arbetet med den nya 
översiktsplanen. Dessa har omformulerats 
till övergripande planeringsmål, som 
pekar ut på vilket sätt kommunen ska 
tackla utmaningarna och utvecklas inom 
dessa frågor. Planeringsmålen ska avspeg-
las i all kommunal planering i staden 
och på landsbygden.  

PLANERINGSMÅL 1: GE PLATS FÖR 
FLER KARLSTADBOR OCH FÖRETAG 
– VI VILL VÄXA OCH VI VÄXER!
De senaste åren har Karlstad vuxit med 
mellan 900-1400 nya invånare per år. I 
takt med att Karlstad växer behöver 
kommunen ge plats för både fler bostä-
der och fler arbetsplatser i olika former. 
Den snabba befolkningsutvecklingen 
under det senaste decenniet gör att 
Karlstad kommer allt närmare visionen 
om 100 000 invånare. I takt med att 
kommunen vuxit i antal invånare har 
även antalet företag och verksamheter 
blivit allt fler. Kommunen har i tidigare 
planering inte tagit höjd för denna 
snabba tillväxt vilket har lett till en brist 
på mark för främst verksamheter men 
även bostäder. 

För att fortsätta vara regionens motor 
kvarstår det politiska målet om en 
tillväxt på minst 1 % per år. Den nya 
översiktsplanen tar därför höjd för att nå 
125 000 invånare till år 2050, vilket 
medför att kommunen behöver planera 
för motsvarande 30 000 nya bostäder i 
kommunen för att kunna trygga bostads-
försörjningen. Tillväxten innebär också 
behov av plats för nya verksamheter, 
motsvarande uppskattningsvis 300-350 
hektar. Samtidigt måste det finnas 

tillräckligt med kvalitativa friytor för lek, 
rekreation och friluftsliv när antalet 
invånare ökar. 

PLANERINGSMÅL 2: KARLSTAD SKA 
LEVA I BALANS MED KLIMATET
En av Karlstads största utmaningar är att 
utveckla en stad och landsbygd som 
minimerar dess negativa påverkan på 
klimatet. Karlstad behöver därför hitta 
sätt att bygga klimatsmart. De största 
klimatutmaningarna - konsumtion och 
transporter - behöver kopplas till kommu-
nens fysiska planering. Byggande i 
kollektivtrafiknära lägen och på avstånd 
där det är möjligt att gå och cykla till 
jobb, skola, vardagsbehov och fritidsakti-
viteter, behöver prioriteras före andra 
behov. Målet är en klimatsmart kommun 
där det är enkelt att göra klimatsmarta 
val. 

Bättre hushållning med marken, mer 
hållbara transportval och ett större fokus 
på ekosystemtjänster bidrar till att det är 
lättare att snabba upp samhällsomställ-
ningen för att minska Karlstads negativa 
klimatpåverkan.  

PLANERINGSMÅL 3: BYGG FÖR ATT 
MINIMERA TRAFIKARBETET 
Transportsektorn står för en stor del av 
de klimatpåverkande utsläppen. Progno-
serna pekar även på fortsatt stora ökning-
ar av både gods- och persontransporter. 
Samtidigt finns en stor nationell ambi-
tion att öka hållbara godstransporter med 
sjöfart och tåg.

För att minimera trafikarbetet för 
persontrafiken handlar det om att skapa 
trygga strukturer som stimulerar fler att 
gå och cykla framför allt inom stadsom-

”För att fortsätta vara regionens 
motor kvarstår det politiska målet 
om en tillväxt på minst 1 % per år. 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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stads kommun ska fungera väl. Landsbyg-
dens styrkor med det mer småskaliga och 
personliga, där det är närmare till natu-
ren och de öppna vidderna och där det 
lätt att känna sig som en del i ett sam-
hälle, skapar en balans till stadens styrkor 
med ett mer sjudande stadsliv, kulturin-
stitutioner, handel, utställningar, nöjen 
och evenemang. 

Staden rymmer även många arbets-
platser som är i behov av närheten till ett 
stort antal kunder och samarbetspartners. 
Medan landsbygden erbjuder mer unika 
lägen, lägre markpriser, och bättre möjlig-
heter för mer ytkrävande verksamheter, 
areella näringar samt naturturism. 

Stadens tillväxt stödjer landsbygden 
på samma sätt som en stark landsbygd 
stödjer en välmående stad.  

rådet. Det handlar också om att skapa ett 
attraktivt kollektivtrafiksystem med 
välplanerade bytespunkter som stimulerar 
arbetspendling med hållbara färdmedel 
och gynnar tåget eller bussen som resval 
för längre resor. Täta och blandade 
bebyggelsestrukturer med närhet till 
service och andra funktioner från bosta-
den är en viktig del för att minska 
resbehoven. 

PLANERINGSMÅL 4: UTVECKLA STAD 
OCH LANDSBYGD I SAMVERKAN SÅ 
DE STÄRKER VARANDRA
Staden och landsbygden lever utifrån ett 
ömsesidigt beroende och behöver utveck-
las utifrån sina respektive styrkor. Det är 
inte antingen landsbygden eller staden – 
det är både och. Båda behövs för att Karl-

”Stadens tillväxt stödjer landsbyg-
den på samma sätt som en stark 
landsbygd stödjer en välmående 
stad. 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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rande klimatpåverkansfrågan. Detta 
perspektiv rymmer även förhållningssätt 
och hantering av ekosystemtjänster som 
vattenreglerande funktioner och biologisk 
mångfald. 

Den sociala hållbarheten omfattar 
frågor som samhällsservice med äldrebo-
ende och skola, sociala mötesplatser i 
bebyggelsen, jämlikhet och barnperspek-
tiv. 

Den ekonomiska hållbarheten styrs 
till stor del av storleken på de kommunal-
ekonomiska investeringarna samt tillväxt-
faktorer som möjliggör att näringslivet 
kan bibehållas och utvecklas. Det rym-
mer också mjukare faktorer som folk-
hälsa och tillgång till kvalitativa grönytor 
för allmänheten, skolor och förskolor.   

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

TILLVÄXTENS BETYDELSE FÖR DE 
REGIONALA FUNKTIONERNA
Karlstad är Värmlands tillväxtmotor och 
länets största kommun sett till antal 
invånare och antal arbetsplatser. En 
tredjedel av länets befolkning och 40 % 
av länets sysselsatta finns i Karlstads 
kommun inom bland annat vård och 
omsorg, handel, företagstjänster och 
utbildning. Karlstad centralsjukhus utgör 
den enskilt största arbetsplatsen i 
Värmland. I kommunen skapas också 
majoriteten av de nya arbetstillfällena 
som tillkommer i Värmland. 

Regionalt viktiga institutioner som 
universitetet, statliga, nationella och 
regionala myndigheter och länssjukhus 
utgör en viktig del av Karlstads roll som 
regionmotor. Kommunen erbjuder även 

GLOBALA MÅLEN
Karlstad ska växa på ett sätt som är 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart. Alla tre hållbarhetsperspektiven  
utgör grundläggande delar av de 17 
globala målen i Agenda 2030. 

De globala mål med störst relevans 
för översiktsplanens strategiska roll är 
mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”, 
som tydliggör vikten av hållbar stadsut-
veckling. Målområdet berör flera hållbar-
hetsaspekter som bland annat förhållan-
det mellan hållbar planering av bostäder, 
offentliga platser så som parker och torg, 
cirkulär ekonomi samt infrastruktur och 
transporter som kommer att utgöra ett 
urval av viktiga strategiska delar i Karl-
stads utveckling mot år 2050. 

Ur ett översiktsplaneperspektiv är 
också mål 13 ”Bekämpa klimatföränd-
ringarna” prioriterat. Utsläppen av 
växthusgaser utgör ett obestridligt hot 
mot hela vår civilisation, och behöver 
akut minska. Vidtas inga åtgärder riskerar 
vi att nå en genomsnittlig global upp-
värmning som överstiger två grader, 
vilket skulle få mycket allvarliga konse-
kvenser för ekosystem, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och öka risken för 
naturkatastrofer. 

DE TRE 
HÅLLBARHETSPERSPEKTIVEN
Översiktsplanearbetet har baserats på de 
tre hållbarhetsperspektiven för att dessa 
ska kunna genomsyra kommunens 
fysiska planering och byggande samt 
lägga grunden för en hållbar framtid för 
kommande generationer. 

Den miljömässiga hållbarheten 
omfattar den för framtiden helt avgö-

ETT HÅLLBART KARLSTAD
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KARLSTAD OCH LÄNET GYNNAS AV 
VARANDRAS TILLVÄXT 
En stor del av inflyttningen kommer idag 
från regionen. Många väljer att studera på 
Karlstad universitet, medan andra flyttar 
till Karlstad för att få närmare till arbete, 
kultur- och fritidsliv.   

Både Värmland och Karlstad gynnas 
av attraktiva och växande kommunhu-
vudorter i länet. Ett ensamt starkt Karl-
stad innebär stora konsekvenser för bl a 
transportmönstren och attraktionskraften 
i länet som helhet. 

Karlstad påverkas dels urbaniserings-
trenden, som innebär att fler väljer att 
flytta till större städer, dels urbaniserings-
graden, som för närvarande visar på ett 
högre antal nyfödda i storstäderna 
jämfört med på landsbygden. 

Om den inomregionala omflyttning-
en står för en huvuddel av tillväxten i 
Karlstad kan det i förlängningen påverka 
Karlstad och Värmland negativt. För att 
kunna bibehålla ett levande län är det 

en mängd funktioner i form av kultur, 
idrott, service, handel, nöjen och evene-
mang av regional betydelse. 

Logistiskt är Karlstad en port mot 
omvärlden, både som regionens huvud-
nav för tåg- och flygförbindelser, men 
även som logistiknav. Karlstads hamn 
utgör den största logistiknoden i länet 
och hanterar över 1 miljon ton Värm-
ländskt gods per år. Resecentrum är 
länets viktigaste kollektivtrafiknod, och 
genom sitt läge på järnvägsaxeln Stock-
holm – Oslo, samt planerad dubbelspårs-
utbyggnad och pågående omvandling på 
Karlstad C ökar möjligheten till smidiga 
nationella och regionala kollektivtrafikre-
sor för regionens invånare. Sammantaget 
har Karlstad en viktig roll för att försörja 
länet med möjligheter. Karlstad är en 
stark aktör som också fortsatt bör ta en 
tydlig ledarroll i Värmlands regionala 
utveckling. 

De globala målen omfattar 17 mål och 169 delmål som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Bilden visar ett urval mål och delmål.

UTVECKLINGSINRIKTNING
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tjänsteforskningen, IT, teknikkompeten-
sen, innovationsförmågan, klustren inom 
papper- och träförädling, stål och verk-
stad, skulle kunna lyftas fram i fysisk 
form. Detta kan ske genom innovativa 
lösningar, showrooms för näringslivet, 
mindre och mångfunktionella arenor för 
informella möten mellan kommun, 
näringsliv och universitet, offentliga 
konstinstallationer mm, för att visa på 
vad länet har att erbjuda. Karlstad utgör 
ett skyltfönster mot världen och behöver 
driva utvecklingen framåt tillsammans 
med länet.  

Bokningsbara mötesplatser för nä-
ringslivet i strategiska lägen som resecen-
trum skulle även kunna bidra till att 
utveckla Karlstad till en mötesnod 
mellan Stockholm och Oslo. 

FYSISK PLANERING OCH TILLVÄXT
Hur den fysiska miljön utformas har stor 
betydelse för näringslivets utveckling och 
konkurrenskraft. Effektiva logistikstruk-
turer för hållbara transportslag, expan-
sionsmöjligheter samt arenor för möten 
mellan kommun, näringsliv och universi-
tet spelar stor roll för näringslivet och 
den fysiska planeringen bidrar till dessa 
lösningar. 

Även frågor om de rumsliga perspekti-
ven med attraktiva boendemiljöer, 
stadskärnans attraktion och etablerings-
bar mark, är viktiga delar inom tillväxtar-
betet. Attraktiva boendemiljöer som 
attraherar till inflyttning även från andra 
delar av Sverige utgör ett steg för att 
locka kompetens till regionen. Stadskär-
nans roll kan inte underskattas eftersom 
det ofta utgör det första mötet med en 
stad, och det är där representation, 
konferenser, stadens besöksnäring och en 
viktig del av handeln finns. 

Mjuka värden, som attraktiva boende-
miljöer, god arkitektur, spännande 
kulturmiljöer och ett levande centrum, är 
kopplade till upplevelsen av en modern, 
trygg och attraktiv stad vilket i sin tur 

viktigt att Karlstad kontinuerligt utveck-
lar sin roll som motor för långsiktig 
kompetensförsörjning, av såväl baskompe-
tenser som expertkompetenser, tillväxt av 
företag och besöksnäring. 

En viktig framtidsfråga är att fokusera 
på att utveckla Karlstad som en natio-
nellt och internationellt attraktiv stad för 
inflyttning. 

MÄNNISKORNA DRIVER 
UTVECKLINGEN
Tillväxten utgör en viktig förutsättning 
för bl.a näringslivet, som är beroende av 
att Karlstad förblir en attraktiv plats för 
inflyttning och etableringar. Människor 
bidrar med kompetens, driver företag och 
investerar kapital. De söker samtidigt en 
livsmiljö som ger möjligheter att kombi-
nera ett bra boende med bl.a. arbete, 
service, omsorg och fritid. Förmågan att 
både attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital utgör 
därför en stor konkurrensfaktor.   

Karlstads roll som motor i länet 
handlar om att kunna attrahera nya 
företagsetableringar, invånare, talanger, 
besökare med flera samt att sätta Värm-
land och Karlstadsregionen på kartan 
såväl nationellt som internationellt. En 
tillväxt i Karlstad som innebär fler 
företagsetableringar, kompetenser etc 
innebär även en tillväxt för övriga 
Värmland i sin helhet.

UTVECKLA KARLSTADS FUNKTION 
SOM MÖTESPLATS OCH FÖNSTER 
MOT LÄNET 
För att stärka länet ytterligare skulle 
Karlstad behöva ge plats för och lyfta 
fram länet i miljöer som många regio-
nala, nationella och internationella 
besökare passerar. Innerstaden och 
resecentrum skulle kunna fungera för 
marknadsföring av det regionala närings-
livet, men också ge möjlighet till samver-
kan och möten för länets företag. 

Länets konst- och berättartradition, 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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EN KLIMATSMART 
KOMMUN

KRÄVS AKUTA FÖRÄNDRINGAR 
Varmare och blötare
Klimatförändringarna är en av vår tids 
största utmaningar och påverkar risker 
för miljö, hälsa och säkerhet. Den sam-
lade internationella klimatforskningen 
(IPCC) visar att utsläppen av växthusga-
ser genererar klimatpåverkan som i slutet 
av detta århundrade innebär stora föränd-
ringar av klimatet. 

Karlstads framtida klimat förväntas 
bli varmare och innehålla mer nederbörd. 
De största förändringarna kommer att 
ske vintertid då nederbördsmängden kan 
komma att öka med 40 procent jämfört 
med dagens läge. Samtidigt kommer 
medeltemperaturen under vinterhalvåret 
att stiga vilket medför att merparten av 
nederbörden kommer att falla som regn.  
Tänkbara lokala effekter i Karlstad 
kommun är ökad sannolikhet för över-
svämningar och värmeböljor. 

Fokus på förebyggande åtgärder
Världens länder enades vid FN:s klimat-
möte i Paris år 2015 att begränsa den 
globala temperaturökningen till som mest 
2 grader, men helst under 1,5 grader. För 

har avgörande betydelse för tillväxt. 
Främjande av dessa mjuka värden är 
därför en viktig del av ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. 

FRAMTIDA MARK- OCH 
FÖRÄDLINGSBEHOV
En hållbar tillväxt i Karlstad bygger på 
att det finns tillgång till såväl mark för 
boende som för näringsliv. I dagsläget 
råder en stor brist på framför allt verk-
samhetsmark men även på områden för 
fortsatt bostadsutveckling. För att nå 
tillväxtmålet om en inflyttning på 1 % 
per år har behoven beräknats motsvara 
en planeringsvolym på totalt 30 000 
bostäder, varav 8 700–10 200 småhus, 15 
600-17 400 lägenheter och 2 700-5 400 
specialbostäder. För verksamheter och 
näringsliv bedöms behovet till 2050 
omfatta en sammanlagd planeringsvolym 
om ca 300-350 hektar mark, varav beho-
vet av lokalytor motsvarar 1,3 miljoner 
m2 BTA (bruttoarea).

I dagsläget utgör Karlstad en relativt 
glest bebyggd stad som är fullt möjlig att 
förtäta på ett balanserat sätt. Planeringen 
har historiskt många gånger resulterat i 
ineffektiva utbyggnadsstrukturer. Dessa 
går dock att förändra och komplettera 
vilket skulle ge fördelar både ur ett 
stadslivs- och trygghetsperspektiv, men 
även ur ett näringslivsperspektiv. 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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utsläpp som produceras inom kommu-
nens gränser, utgör transporter den sektor 
som i särklass generar mest utsläpp. Bilbe-
roendet behöver minska och godstran-
sporterna till och från Värmland behöver 
i mycket högre omfattning göras med 
hållbara transportalternativ. I enlighet 
med nationella målen ska Karlstads 
kommun vara fossilfri senast år 2045. En 
god och strategisk stadsplanering kan 
bidra till att målet uppnås. 

BÄTTRE HUSHÅLLNING MED 
MARKEN 
Effektivt marknyttjande
En klimatsmart utbyggnad är lika viktig 
på landsbygden som i staden. Det kräver 
effektiva bebyggelsestrukturer som 
baseras på hållbara principer. ”Urban 
sprawl”, dvs utspridning av staden, har 
sen 70-talet varit det dominerande 
planeringsidealet i många städer, speciellt 

att minimera utsläppen krävs en mängd 
förebyggande åtgärder för att Karlstad 
inte fortsatt ska bidra till världens sam-
lade negativa klimatpåverkan. Detta berör 
både vårt beteende och hur vi planerar 
för framtiden. 

Ett klimatsmart och attraktivt Karl-
stad behöver kännetecknas av hållbara 
lösningar för energi, transportsystem och 
bebyggelsestrukturer. De val och avväg-
ningar som görs i översiktsplanen, ska 
därför möjliggöra en klimatsmart, miljö-
vänlig mark- och vattenanvändning. 

De största utmaningarna
De största utmaningarna finns i de 
konsumtionsbaserade utsläppen. Dessa är 
svår att hantera fysiskt eftersom en stor 
del handlar om vårt sätt att konsumera 
varor, externa varutransporter och hållbar 
produktion. 

Tittar man istället på geografiska 
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minska resbehoven mellan bostad och 
arbete eller bostad och fritidsaktiviteter. 
Det ger mer levande samhällen, samtidigt 
som underlaget för kollektivtrafik och 
servicenoder stärks. I våra mindre tätorter 
finns gott om plats för förtätning i de 
allra flesta orter. 

Även i Karlstads stadsdelar finns 
mycket stora möjligheter till förtätning 
framförallt på impedimentytor och längs 
stråk som kvällstid under höst och vinter 
kan upplevas som otrygga. Genom att 
samla bebyggelsen ökar den sociala 
kontrollen, vilket bidrar till ökad trygghet.

Förtätningspotential kring trafikleder
En stor förtätningspotential finns i de 
obebyggda ytorna längs stadens gator och 
trafikleder, som i dagsläget skapar kraf-
tiga barriärer som splittrar staden.

Med hjälp av bebyggelse i omsorgsfull 
utformning och planering upp emot 
lederna minskas deras visuella och 
faktiska barriärverkan samtidigt som 
bebyggelsen skärmar av buller. Lederna 
får med en tätare och närliggande bebyg-
gelse mer av stadsgatukaraktär utan att 
kapaciteten i vägnätet reduceras.

HUSHÅLLNING MED RESURSER
Klimatförändringarnas negativa effekter 
kan också minskas genom att hushålla 
med övriga resurser som tas i anspråk. 

Mark för återbruk 
Att jobba med cirkulär ekonomi och 
återbruk kommer i allt högre grad även 
omfatta framtidens byggande. Ett håll-
bart användande av våra begränsade 
resurser handlar inte bara om att föränd-
ra kortsiktiga konsumtionsmönster utan 
kräver en annan inställning till byggande 
och underhåll i syfte att reducera mäng-
den avfall. Det kommer i framtiden 
sannolikt behövas ytterligare markområ-
den kring staden för att hantera återbruk 
och återvinning av både material, bygg-
produkter och konsumtionsvaror.

i utbyggnaden av villaområden. Det har 
lett till att strukturerna för bilanvänd-
ningen har stärkts vilket också ökar 
kraven på kommunala investeringar i 
ytkrävande vägnät, parkeringar mm. 

Karlstad behöver bli bättre på att 
hushålla med marken, samtidigt som de 
markområden som tas i anspråk behöver 
utnyttjas mer effektivt, bl.a genom att 
undvika att skapa nya impedimentytor, 
dvs outnyttjade mellanrum i bebyggelsen. 

Att inte fortsätta sprida ut bostadsbe-
byggelsen som vi gjort över tid, innebär 
att kommunen kan ta ett samlat ansvar 
för att hushålla med resurserna och 
främja den biologiska mångfalden, 
minska transportarbetet och värna 
viktiga ekosystemtjänster. 

En tätare stad med bättre markhus-
hållning som stärker underlaget för 
kollektivtrafik, gång- och cykel, ger också 
förutsättningar för omvandling av 
centrala ytor till publika miljöer för 
vistelse. 

Rätt placering
En god stadsplanering bygger på en 
planering där rätt funktion ges möjlighe-
ter att utvecklas på rätt plats. Det kan 
handla om att förlägga logistikstarka 
verksamheter vid trafikorienterade lägen 
eller att placera bostäder mot friluftsom-
råden. Platser med god kollektivtrafik i 
kommunen utgör goda lägen för lokalise-
ring av besöksintensiva arbetsplatser eller 
besöksmål. Särskilt viktiga funktioner är 
enskilda större arbetsplatser, som t.ex 
centralsjukhuset, som har ett dagligt 
resande som till stor del skulle kunna 
hanteras med en utveckling av kollektiv-
trafiken.   

Samla hellre än sprida 
Såväl i staden som på landsbygden krävs 
ett annat sätt att planera och bygga för 
att skapa attraktiva miljöer i våra tätorter 
och stadsdelar. Att samla bebyggelsen i 
stället för att sprida ut den bidrar till att 
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miljövänlig elproduktion i Värmland. Det 
är därför viktigt att Karlstad är redo och 
ger förutsättningar för etableringar när 
kapaciteten återigen möjliggör fler stor- 
skaliga energiproduktionsanläggningar. 

SMARTARE SÄTT ATT RESA
Minskat resbehov
Att minimera transport- och resbehoven 
utgör en viktig del i en klimatsmart stad. 
Genom att lokalisera trafikintensiva 
verksamheter nära nationella och regio-
nala trafikleder skapas effektivare logis-
tikstrukturer, vilket också medför färre 
störningar.  

På samma sätt bör besöksintensiva 
verksamheter lokaliseras nära tunga 
kollektivtrafiknoder. Just nu pågår en 
omvandling av kollektivtrafiksystemet 
där det är viktigt att linjenätet dras nära 
fasta strukturer dit det finns potential att 
många kommer att resa. 

På landsbygden bör man primärt 
förtäta i lägen på gång- och cykelavstånd 
från service och fritidsaktiviteter så att 
det är möjligt att gå och cykla till funk-
tioner som är viktiga för vardagslivet. På 
samma sätt gör förtätning kring viktiga 
kollektivtrafiknoder det möjligt att 
pendla med kollektivtrafik. 

Omställning till hållbara färdmedel
Kraftig biltrafik utgör ofta ett hinder för 
en miljövänlig utveckling, stadens fram-
komlighet och tillgänglighet samt stadens 
möjlighet till levande och attraktiva 
livsmiljöer. Utöver det påverkar det 
luftkvaliteten och partikelutsläpp. Den 
alternativa markanvändningen av en 
öppen parkeringsyta i staden är ofta 
mycket hög, eftersom det kan rymma 
både bostäder, handel, verksamhetsmark 
eller rekreationsytor. 

För att prioritera hållbara val, både 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt, är 
det viktigt att prioritera kollektivtrafik 
samt gång och cykel. 

Det ska vara möjligt att ta bilen när 

Återbruk av byggnader
De mest flexibla lokalerna som finns 
utgör ofta äldre kulturhistorisk industri-
bebyggelse. Dessa välbyggda och detalj-
rika miljöer har under lång tid visat sig 
fungera för en mängd olika typer av verk-
samheter. Idag har dessa miljöer fortfa-
rande höga upplevelsevärden som uppfat-
tas som spännande vilket gör dem till 
intressanta dragare för dagens närings- 
och kulturliv. Vilka av dagens byggnader 
kommer att klara det om 100-150 år?

Miljövänliga byggnader
Energisnåla byggnader som lågenergihus, 
passivhus, 0-energihus och plushus, utgör 
en viktig del av framtidens byggande. 
Passivhus bygger på att alla tänkbara 
värmeförluster från huset minimeras med 
ett tätt klimatskal samt luftvärmeväxlare. 
Passivhusen värms upp av naturliga källor 
som solen, luften och spillvärme från de 
som bor i huset samt elektronik. Oftast 
behövs inga element. Nollenergihus är 
helt klimatneutrala, vilket innebär att de 
producerar lika mycket energi som de gör 
av med.  

Plusenergihus är den miljövänligaste 
varianten, som levererar mer energi än 
vad de förbrukar. Energitillskott i form 
av solceller och/eller solfångare är dock 
vanliga. Denna typ av byggande kan 
innebära minskade energibehov på sikt. 

Hållbar energiförsörjning 
Mål 7 i de globala målen ”Hållbar energi 
för alla”, beskriver vikten av hållbar och 
förnybar energi för att möra flera av de 
utmaningar världen står inför. Ett fram-
tida hållbart energisystem baseras främst 
fossilfria energikällor och centrala system 
för fjärrvärme och fjärrkyla som är 
möjliga att producera på ett hållbart sätt. 
Motsvarande alternativ på landsbygden 
utgör små enskilda anläggningar för 
hållbar energiproduktion. 

På kort sikt finns det begränsningar 
för nya anläggningar med en storskalig 

UTVECKLINGSINRIKTNING



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 33 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 33

En annan fråga är gång- och cykelvägar-
nas attraktivitet, både visuellt, funktio-
nellt och hur den upplevs trygghetsmäs-
sigt. Karlstad har flera tunga trafikleder 
med mycket trafik, höga hastigheter och 
tunga fordon, som utgör kraftiga barriä-
rer. Förtätning kring trafiklederna ökar 
den upplevda tryggheten, men samtidigt 
krävs även insatser i dagens gång- och 
cykelpassager. Dagens tunnlar och broar 
är ofta trånga och kraftigt eftersatta 
vilket gör att de upplevs otrygga framför 
allt kvällstid. Det kan skapa en motvilja 
att gå och cykla i dessa snitt.  

Snabbcykelstråken behöver uppdateras 
så de är möjliga att cykla snabbt i utan 
konflikter med fotgängare och otydlig 
skyltning. 

Vissa stadsdelar som t.ex Henstad - 
Bergvik saknar planskilda passager över 
bl.a E18, vilket kräver att man tar långa 
omvägar som gående och cyklist. 

Att skapa funktionella och trafiksäkra 
stråk för både långsam och snabb trafik 
samt passager som upplevs som trygga 
och välkomnande för stadens oskyddade 
trafikanter behövs för att stimulera fler 
att gå och cykla. Plats för cykelparkering 
är något som hanteras i detaljplanering.  

det behövs, men inte jämt. Att tillgodose 
de ytmässiga behov som krävs för alla ska 
kunna ta bilen jämt är inte möjligt. 
Eftersom vi blir fler och fler som ska 
samsas om stadens gemensamma ytor.

Effektiva kollektivtrafikstrukturer
Ett klimatsmart Karlstad bygger primärt 
på ett byggande inom befintliga struktu-
rer. Karlstad är relativt glesbebyggt vilket 
påverkar möjligheten till effektiva och 
ekonomiskt hållbara kollektivtrafikstruk-
turer. För att stärka möjligheterna till en 
effektiv kollektivtrafik, med hög turtät-
het, resval och korta restider bör fokus 
vara att bygga kring långsiktiga och 
starka kollektivtrafikstråk. 

Den regionala inpendlingen till 
Karlstad är mycket hög i jämförelse med 
andra liknande kommuner i landet och 
sker till största delen med bil. Det behö-
ver därför inledas ett prioriterat arbete 
med att öka attraktionskraften för 
regional in- och utpendling med hållbara 
färdmedel som buss och tåg. Bytespunk-
ter som möjliggör en smidig omstigning 
mellan regional och lokal kollektivtrafik 
är en viktig del i systemet som behöver 
utredas ytterligare. Arbets- och studie-
pendling omfattar stora strömmar av 
människor som ska till samma områden 
vid ungefär samma tid. Det gör att en 
smidig kollektivtrafik har goda förutsätt-
ningar att fånga upp en stor del av 
pendlingstrafiken. Fritidsresandet är 
däremot mer spretigt i tid och målpunk-
ter vilket gör den svårare att ställa om. 

Gång- och cykelvänlighet 
De korta resorna behöver i större ut-
sträckning göras med hållbara färdmedel. 
Vilket innebär att fler måste välja att gå 
och cykla inom stadens gränser. Sanno-
likheten att cykla eller gå är större om 
avståndet från start till målpunkt inte 
överstiger 1,5-2 km. Den enda stadsstruk-
tur som gynnar detta i stor skala är den 
koncentrerade täta staden.  

UTVECKLINGSINRIKTNING
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EN TRANSPORTSNÅL GODSLOGISTIK 
Det finns en ambition att öka hållbara 
och effektiva godstransporter med sjöfart 
och järnväg för att nå klimatmålen. Inom 
ramen för översiktsplanen har det därför 
utretts hur kommunens strukturer för 
effektiva godstransporter kan organiseras 
på bästa sätt. 

I takt med att e-handeln vinner mark 
ökar också transportbehoven av små 
paketleveranser. Fler strukturer för 
miljövänliga hemleveranser och samord-
nade varutransporter utgör en viktig 
fråga som också kan skapa efterfrågan på 
mark. Motsvarande lokaliseringar bör 
styras till lägen utmed huvudlederna i 
staden. Instaboxar och andra utlämnings-
ställen ska vara lättillgängliga och bör 
lokaliseras nära invånarna vid centrum-
noder och hållplatser. 

MÖJLIGHETEN ATT NYTTJA 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Klimatförändringarna förväntas medföra 
ökade nederbördsmängder, varmare 
somrar samt fler extrema väderhändelser. 

Genom att bevara viktiga områden 
som rymmer ekosystemtjänster, framför 
allt reglerande tjänster som flödesregle-
ring och temperaturreglering, kan konse-
kvenserna av klimatförändringarna 
hanteras bättre på det lokala planet.  

Ekosystemtjänster som gynnar den 
biologiska mångfalden utgör en viktig del 
som är svår att hantera eftersom det är 
svårt att analysera bredden på stråk, 
eventuella ingrepp samt möjligheter att 
använda andra kopplingar för motsva-
rande behov. 

Mångfunktionella ytor som också 
innehåller ekosystemtjänster för friluftsliv 
och motion är extra viktiga att värna och 
utveckla.  

Kvalitativa mobilitetsnoder
Mobiliteten behöver bli diversifierad – 
det ska vara lätt att välja rätt färdmedel 
till rätt resa – och det ska vara enkelt att 
byta färdmedel. Genom att skapa mobili-
tetshubbar som underlättar klimatsmarta 
byten kan trängseln i de centrala delarna 
av Karlstad till viss del minskas. Samti-
digt kan ett liv utan behov av bil möjlig-
göras, om tillgängligheten för individen 
ökar genom större förutsättningar till att 
välja smidiga, miljövänliga transportsätt.

Kvalitativa mobilitetsnoder som är 
lätta att gå och cykla till, och som även 
kan underlätta vardagslivet och pendling 
med kollektivtrafik kommer att bli 
viktiga inslag i den framtida stadsbilden. 
För att mobilitetsnoderna ska upplevas 
som tillgängliga och trygga oavsett tid på 
dygnet är det bra om de samlokaliseras 
med annan bebyggelse som verksamheter, 
service eller bostäder.  

Så här långt tar du dig på cykel om du cyklar i: 
10 minuter eller mindre
20 min eller mindre
30 min eller mindre 

Så här långt tar du dig på elcykel om du cyklar i: 
20 minuter eller mindre
30 minuter eller mindre

Förutsättningarna för att cykla i Karlstad är goda och kan utvecklas ännu mer. Kartbilden 
visar hur långt du hinner cykla inom angiven tid. 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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gröna områden för utevistelse och aktivi-
tet behövs i staden. Vistelse i parker och 
natur sänker stressnivåerna och ger 
möjlighet till återhämtning. Gröna 
skolgårdar bidrar till bättre studieresultat 
och lugnare skolmiljöer. En god folkhälsa 
utgör grunden för en välmående stad. 

UTBYGGNADEN AV DE MINDRE 
TÄTORTERNA
Under 70-talets miljonprogram när de 
mindre tätorterna utvecklades, byggdes 
många stadsmässiga villaområden. Det 
möjliggjorde för fler att flytta ut på 
landsbygden men innebar samtidigt att 
den äldre bykaraktären i många fall 
byggdes bort. Andra orter växte fram när 
järnvägen drogs förbi och orten fick en 
station. 

Kommunen har den senaste tiden haft 
bristande bostadstillväxt i de mindre 
tätorterna trots att planlagd mark för 
bostäder funnits med undantaget Skatt-
kärr tätort där det tillkommit flertal nya 
hus de senaste tio åren

Byggandet har i stället fokuserats på 
enskilda platser som öppnats upp för ny 
villabebyggelse, vilket inte är en hållbar 
utveckling på lång sikt. Mest byggs det i 
närområdet kring Karlstad, både strax 
norr om Stockfallet, vilket bidrar att 
stadsområdet glesas ut norrut och österut 
runt Skattkärr. 

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
Många som bor i kommunens tätorter 
och stadsdelar trivs och vill gärna bo 
kvar även om livssituationen förändras. 
Kommunen har stora utmaningar fram-
gent att få till flyttkedjor där äldre ges 
möjlighet att bo kvar i hembygden i ett 
annat mindre boende. Det kan till 
exempel vara en lägenhet eller äldrebo-
ende och de kan därmed lämna sin villa 
till förmån för yngre familjer. Det ställer 
krav på att det finns tillgång till ett 
diversifierat utbud av boendeformer och 

EN SOCIALT HÅLLBAR 
KOMMUN 

MÄNSKLIGARE OCH TRYGGARE 
MILJÖER
En fysisk utformning av staden och dess 
offentliga miljöer som baseras på en 
mänsklig skala och omsorgsfullt gestal-
tade miljöer bidrar till ökad trygghet. 
Trygghet är en viktig social fråga som 
påverkar människors välbefinnande och 
viljan att röra sig i vissa områden, under 
olika tidpunkter på dygnet. Frågan kräver 
omsorg såväl i stora strukturer, som t.ex i 
passager under E18, likväl som i små 
frågor som utformning av entréplanet - 
entréer, bottenvåningar och fasader på en 
byggnad. Omsorgsfull utformning ökar 
tryggheten. 

TÄTARE CENTRUM SKAPAR FOLKLIV
Centrummiljöerna i våra mindre tätorter 
är i regel glest bebyggda vilket bidrar till 
en upplevd brist på liv och rörelse, både 
för besökare och de som vistas där till 
vardags. Genom att planera för tätare, 
mer rumsliga miljöer och stråk som 
bjuder in till möten och aktiviteter i 
dessa centrala lägen kan folklivet i 
samhället främjas. Människor vistas i 
högre utsträckning på sociala platser som 
är attraktiva och sköna att uppehålla sig 
på. En tätare bebyggelse ger både poten-
tial för fler möten och lokalt underlag 
för olika former av service. Med väl 
avvägt stadsbyggande och god arkitektur 
kan goda effekter uppnås med jämförelse-
vis små medel. Ett levande centrum som 
är välkomnande för alla åldrar och typer 
av människor är en grund för attraktiva 
och identitetsfulla mindre tätorter. 

GRÖNSTRUKTURER GYNNAR 
FOLKHÄLSAN
Att Karlstads invånare ska kunna ta sig 
ut i naturen är en viktig del av folkhäl-
san. Ju större Karlstad blir och ju fler 
invånare vi får, desto fler parker och 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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BARNPERSPEKTIV
Sedan 2020 utgör Barnkonventionen lag. 
Därför har frågor som rör barn och unga 
på flera sätt inkluderats i processen under 
översiktsplanens framtagande.

 I dialogen med barn och unga har 
det framkommit flera saker som över-
siktsplanen försökt att fånga upp. Bland 
annat behovet av olika former av mötes-
platser för både äldre och yngre barn att 
leka, hänga och umgås. 

Att grönytor och tillgången till 
grönska är viktigt, var ett tydligt budskap 
från de tillfrågade eleverna. I en analys av 
yttemperatur på stadens förskolor och 
skolor i samband med grönstrukturpla-
nen framgår att värmeöar uppstår på 
flera skolor och förskolor. Barn är en 
grupp som är extra utsatta vid höga 
temperaturer varför det är extra viktigt 
att få in mer grönska på stadens skol- och 
förskolegårdar som kan ge skugga. Det 
finns därför ett behov och en efterfrågan 
av grönare skolgårdar samt en god 
tillgång till skolskogar. 

boendemiljöer för livets alla skeden. 
Kommunens behov av olika former av 

boende för äldre bedöms öka kraftigt i 
hela kommunen. Vill äldre Karlstadbor 
bo kvar i sin stadsdel eller tätort, eller 
om livssituationen förändras på annat 
sätt, behöver det finnas möjligheter att få 
tillgång till en lägenhet eller en annan 
anpassad bostad. 

Detta har varit svårt att tillskapa på 
grund av höga byggkostnader. Kostna-
derna för att bygga på landsbygden är 
samma som i staden, samtidigt som det 
ofta inte är ekonomiskt fördelaktigt att 
sälja sin nuvarande villa för en nyprodu-
cerad lägenhet på landsbygden. Ska man 
hyra en ny bostad så är hyresnivån 
ungefär i samma prisklass oavsett läge i 
kommunen. Prisnivån är något högre i 
Karlstad tätort, vilket delvis förklaras av 
att det finns fler nyproducerade hyreslä-
genheter.

MÖJLIGHETER TILL ALTERNATIVA 
BOENDEFORMER
I Europa och vissa delar av Sverige ökar 
samtidigt intresset igen för att bo kollek-
tivt. Sverige är ett av de länder i världen 
med flest ensamhushåll, vilket kan 
påverka hälsa och välbefinnande negativt 
om det inte är självvald ensamhet. 
Samtidigt har det uppstått nya former av 
boenden, s.k. gemenskapsboenden, 
kollektivhus och byggemenskaper. Fram-
för allt i Tyskland och Danmark har 
sådana mindre traditionella boendefor-
mer kommit att bli allt vanligare. 

Även andra alternativa boendeformer 
som ekobyar, hästgårdar och golfboende 
utgör sammantaget en möjlighet att 
bredda kommunens bostadsutbud såväl 
på landsbygden som i staden. 
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FYRA YTTERLIGHETER
Alternativkorset omfattar fyra ytterlig-
hetsalternativ – ”Koncentration”, ”Gröna 
vågen”, ”Satelliter” och ”Ny årsring”. 
Samtliga alternativ bygger på ett tillväxt-
behov på 30 000 nya bostäder. Samma 
ytterlighetsprinciper har tillämpats på 
både staden och landsbygden med 
kommunens mindre tätorter. Däremot 
skiljer sig mängden bostäder på landsbyg-
den och mängden ny bebyggelse i stads-
området Karlstad, vilket ger olika möjlig-
heter eller konsekvenser för utbyggnads-
strukturerna, framför allt på landsbyg-
den, samt tillvägagångssätten för utveck-
lingen. 

LANDSBYGD - STAD
Under översiktsplanearbetet har en stor 
del av frågorna handlat om hur staden 
och landsbygden ska förhålla sig till 
varandra, samt hur tillväxten av staden 
ska ske. 

För att visualisera skillnaderna i olika 
utbyggnadsstrategier har kommunen valt 
att arbeta med ett alternativkors där olika 
vägval har beskrivits som ytterlighetsalter-
nativ. Dessa olika utbyggnadsstrukturer 
ger olika former av konsekvenser, för- 
och nackdelar, vilket har utvärderats i ett 
av översiktsplanens kunskapsunderlag, 
samt inom ramen för den strategiska 
miljöbedömningen.  

Inget av dessa alternativ är tänkta att 
genomföras i sin helhet, utan samtliga 
alternativ ligger på olika sätt till grund 
för översiktsplanens slutliga utvecklings- 
och markanvändningsförslag.

VAL AV UTBYGGNADSSTRUKTUR

ALTERNATIV FÖRDELNING AV BOSTÄDER STAD - LAND

GRÖNA VÅGEN SATELLITER NY ÅRSRING FÖRTÄTNING NOLL.ALT
ÖP 2050 

FÖRSLAG

NYA BOSTÄDER TOTALT 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 30 000

TILLSKOTT KARLSTAD STAD* 20 000 20 000 26 000 26 000 14 000 25 000

TILLSKOTT LANDSBYGD 10 000 10 000 4 000 4 000 1 000 5 000

VÄSE TÄTORT 1 500 1 500 1 000 500 5 1 500

EDSVALLA TÄTORT 1 500 1 500 100 200 0 100

VÅLBERG TÄTORT 100 500 100 1 000 5 250

MOLKOM TÄTORT 100 500 100 1 000 0 250

VALLARGÄRDET TÄTORT 100 500 1 000 100 0 1 200

SKATTKÄRR TÄTORT 700 1 500 1 500 1 000 105 1 500

OMLAND (EJ TÄTORT) 6 000 4 000 200 200 885 200

* 10 000 bostäder på gång i pågående planer. 
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SSTTÖÖRRRREE FFOOKKUUSS PPÅÅ BBEEFFIINNTTLLIIGGAA
TTÄÄTTOORRTTEERR

(4 000 bostäder på landsbygden)

SSTTÖÖRRRREE FFOOKKUUSS UUTTAANNFFÖÖRR
BBEEFFIINNTTLLIIGGAA TTÄÄTTOORRTTEERR

(10 000 bostäder på landsbygden)

SSAAMMMMAANNHHÅÅLLLLEENN
BBEEBBYYGGGGEELLSSEEUUTTVVEECCKKLLIINNGG

UUTTSSPPRRIIDDDD
BBEEBBYYGGGGEELLSSEEUUTTVVEECCKKLLIINNGG

KKOONNCCEENNTTRRAATTIIOONN

SSAATTEELLLLIITTEERR GGRRÖÖNNAA  VVÅÅGGEENN

NNYYAA ÅÅRRSSRRIINNGGAARR

UTVECKLINGSINRIKTNING

ANTAL BOSTÄDER PER ALTERNATIV

PÅ GÅNG I PÅGÅENDE  
PLANER UTIFRÅN ÖP 12

ANTAL BOSTÄDER 
I STADEN

ANTAL BOSTÄDER 
PÅ LANDSBYGDEN TOTALT

NOLL.ALTERNATIV/ÖP12 10 000 4 000 1 000 15 000

ALT. KONCENTRATION 10 000 16 000 4 000 30 000

ALT. NY ÅRSRING 10 000 16 000 4 000 30 000

ALT. NYA SATELLITER 10 000 10 000 10 000 30 000

ALT. GRÖNA VÅGEN 10 000 10 000 10 000 30 000

ÖP 2050 FÖRSLAG 10 000 15 000 5 000 30 000
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8.    Städa i ”stökiga områden”
9.    Ta vara på Karlstads guldlägen och              
        hushåll med stadens vattenlägen
10.  Tillväxt i samklang med stadens 
        ekosystemtjänster och rekreation
11.  En stark och levande innerstad
12.  Lätt att resa kollektivt

1. BYGG EN SAMMANHÄNGANDE 
STAD SOM ÄR LÄTTILLGÄNGLIG FÖR 
GÅENDE OCH CYKLISTER 
Bind ihop staden så det är enkelt att gå 
och cykla mellan olika stadsdelar och till 
viktiga målpunkter. Många stadsdelar 
hänger i dagsläget inte samman med 
varandra och delas av stora trafikbarriä-
rer med lokaltrafik till och från stadsde-
larna. Hinder för tillgängligheten, som 
barriärer, otrygghet eller omvägar motver-
kar viljan att gå och cykla mellan stads-
delar och servicepunkter. Ökad täthet 
och koncentration stärker däremot 
tryggheten. 

En sammanhängande, tät och lättill-
gänglig stad för gående och cyklister 
upplevs som mycket mer intressant att 
röra sig i över dygnets alla timmar. 
Täthet skapar stadsliv och mer levande 
områden, vilket stärker den sociala 
kontrollen på platsen och längs viktiga 
stråk. Ökad rörlighet som en följd av 
ökad trygghet resulterar i fler spontana 
möten och interaktioner mellan invånare 
i olika stadsdelar, vilket kan stärka 
integrationen, både fysiskt och socialt.

2. MER TÄTT OCH LÅGT ÄN HÖGT 
OCH GLEST 
Höga hus sätter inte Karlstad på kartan, 
men kan vara lämpligt i vissa lägen för 
att för att betona viktiga platser i stads-

STADSBYGGNADS-
PRINCIPER 

För att främja attraktiva livsmiljöer och 
en positiv och långsiktigt hållbar tillväxt 
i Karlstad har ett antal utvecklingsprinci-
per tagits fram, som legat till grund för 
förslaget till utbyggnadsområden för 
staden.  

1.    Bygg en sammanhängande stad som     
        är lättillgänglig för gående            
        och cyklister
2.    Mer tätt och lågt än högt och glest
3.    Mer blandstad
4.    Rätt sak på rätt plats
5.    Utnyttja befintliga kulturmiljöer för 
        tillväxt
6.    Ett breddat utbud av verksamhets-
       områden
7.    Förtäta med fickparker och sociala 
       mötesplatser

PRINCIPER FÖR UTBYGGNAD

Passagen mellan Våxnäs och Gruvlyckan är ett 
exempel där det svårt att cykla och gå mellan 
stadsdelar.

UTVECKLINGSINRIKTNING
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ter långt inne i bebyggelsestrukturen som 
är svåra att nå utan att det skapas stör-
ningar. 

Besöksintensiva verksamheter bör 
lokaliseras vid tillgängliga kollektivtra-
fiknoder som resecentrum, Bergvik, 
Välsviken mfl.  

5. UTNYTTJA BEFINTLIGA 
KULTURMILJÖER FÖR TILLVÄXT  
Ta vara på det som är unikt i Karlstad, 
och värna de kulturmiljöer som finns 
kvar i staden. Små och stora kulturmil-
jöer bidrar till en unikitet och identitet åt 
platsen eller stadsdelen. Historiska 
byggnader besitter också en tillväxtpoten-
tial, som många upplever som spännande 
och som ofta tilltalar såväl invånare som 
besökare. 

Gamla industribyggnader och kultur-
historiska byggnader som finns kvar i 
staden utgör en ändlig resurs som är 
viktig att bevara för framtiden. Oftast 
kan dessa miljöer vara lämpliga att nyttja 
som företagshubbar, för kulturliv, fören-
ingslokaler, mötesplatser, konferensloka-
ler, hotell mm, vilket bidrar till att stärka 
Karlstads samlade attraktionsförmåga. 

Utnyttja kulturmiljön som hävkraft 
för utveckling och identitetsskapande, 
och integrera kulturmiljöerna i staden. 

rummet. Men det som gör en stad 
attraktiv är en tät och sammanhållen 
bebyggelse som skapar mänskliga gatu-
rum, torg och platser som upplevs 
trivsamma att vistas på. 

Karlstad är en relativt glest bebyggd 
stad, som har stora möjligheter till 
förtätning bl.a på lågt utnyttjad trafik-
mark. I takt med att Karlstad växer 
behöver även det täta stadsområdet växa 
med fler stadsmässiga strukturer.

Karlstads gatunät har genomgående 
väl tilltagna bredder i förhållande till 
bebyggelsen. Här finns stora möjligheter 
till förtätning, som kan bidra till att 
stadsrummet upplevs som trivsammare 
att röra sig i. Ett sådant exempel utgör 
stråket från Klaramotet mot centrum på 
Karl den IX:s gata. 

Karlstad behöver konkurrera med sina 
styrkor, vilket innebär att det primärt är 
de täta lägre strukturerna som skapar 
attraktiva miljöer att vistas i som behöver 
prioriteras.  

3. MER BLANDSTAD 
En blandad stadsbebyggelse skapar 
förutsättningar att klara det mesta av 
vardagslivet på gång- eller cykelavstånd 
från bostaden. Funktionsblandning 
bidrar även till mer levande stadsdelar 
där områden inte bara är till för boende 
utan också utgör en livsmiljö. Närhet till 
service och andra samhällsfunktioner gör 
att det även lättare för äldre att bo kvar i 
sin bostad eller i stadsdelen. 

4. RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS
Öka effektiviteten i trafiksystemet genom 
att jobba med smarta lokaliseringar för 
att minimera trafikarbetet samt genom 
att samnyttja skyddszoner som omgiv-
ningspåverkande verksamheter ger upp-
hov till. 

Ge plats för logistik- och transportin-
tensiva verksamheter invid E18, E45, Rv 
61, 62 och 63 samt det primära vägnätet. 
Undvik placeringar av sådana verksamhe-
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7. FÖRTÄTA MED FICKPARKER OCH 
SOCIALA MÖTESPLATSER
Staden behöver förtätas med fler fickpar-
ker, utflyktslekplatser och sociala mötes-
platser. Fickparker kan anläggas både 
tillfälligt på lucktomter, men även 
permanent för att öka andelen gröna 
mötesplatser i tätbebyggda stadsdelar. 

Ju fler invånare staden får, dess fler 
grönområden behövs. Det bör dock ske 
en omprioritering av ytor, där de stora 
grönytorna i första hand inte bör läggas i 
villaområdena som idag – utan i tätbe-
byggda områden där de kan bidra till att 
förbättra hälsa och socialt liv. Parker har 
även visat sig öka markvärdet samtidigt 
som det är positivt för omhändertagan-
det av dagvatten, temperaturreglering och 
biologisk mångfald. 

Olika åldersgrupper har olika behov 
vilket innebär att det finns behov av 
platser med olika funktion och karaktär. 
Vissa efterfrågar lugn och ro för åter-
hämtning medan andra efterfrågar platser 
för lek, samvaro och utomhusaktiviteter. 
Allt ska finnas i staden, och samtliga 
behov ska tillgodoses någonstans inom 
stadsområdet. 

Grönskan utgör en viktig skillnad 
mellan stadsdelar och bidrar till en viktig 
del av stadsdelarnas identitet. Orrholmen 
med stora grönytor är till skillnad mot 
Mariebergsviken och Tullholmsviken mer 
fokuserad på öppna gröna och blå 
miljöer medan Våxnäs och Hultsberg 
karakteriseras av I2-skogens skogsområ-
den.  

Större ytor bör även göras möjliga att 
nyttjas för stadsodling, lekmiljöer, 
boulebanor, lokalt drivna stadsdelsparker 
eller liknande. Det finns en stor efterfrå-
gan på hängytor för ungdomar, utflykts-
lekplatser, mötesplatser mellan stadsdelar 
vilket skulle kunna bidra till en förstärka 
identiteten i stadsdelar med lägre status. 

6. ETT BREDDAT UTBUD AV 
VERKSAMHETSOMRÅDEN
I dagsläget råder en brist på 
verksamhetsområden samtidigt som 
attraktiva områden för vissa typer av 
verksamheter saknas. Nya större områden 
behövs. 

Karlstad behöver en större variation 
av områden med allt från städade verk-
stadsmiljöer till brötiga fordonsuppställ-
ningar och skrotupplag. Vissa av de 
centrala verksamhetsområdena är i dagslä-
get ineffektivt utnyttjade som t.ex Örs-
holmen, och kan behöva förtätas på sikt. 

Billiga lokaler i centrala och mellan-
centrala lägen är ofta attraktiva för 
småföretag och nystartade företag, som 
också har stort behov av närhet till 
kunderna är viktiga att värna, speciellt 
vid stadsomvandling. 

Det är viktigt att det finns plats för 
en mångfald av verksamhetstyper, både 
stora och små företag. Mindre verksamhe-
ter och företag är ofta underleverantörer 
eller utför viss typ av service åt större 
verksamheter och andra kunder. Det 
finns således att beroende av en viss 
geografisk närhet till varandra.
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områden för rekreation, motion och 
utomhusaktiviteter. Fler mångfunktio-
nella ytor och ett mer naturnära byg-
gande kan bidra till att tillgängliggöra 
friluftsområden för fler Karlstadbor. 

11. EN STARK OCH LEVANDE 
INNERSTAD 
Bygg mer bostäder, kontor och handel 
inom tvåkilometerszonen kring resecen-
trum för att utnyttja länets bästa kollek-
tivtrafikläge. Ge utrymme för ytterligare 
stadsliv och handel för att gynna besöks-
näring och ett levande stadsliv. Förstärk 
Karlstads stadsmiljöer - de utgör en 
regional tillgång.  

12. LÄTT ATT RESA KOLLEKTIVT
Karlstad ska vara en stad där det är 
enkelt och attraktivt att resa kollektivt. 
Hållplatser, bytespunkter och anslutande 
gångvägar ska upplevas omhändertagna, 
trygga och attraktiva att ta sig till och 
vistas på. Samlokalisera mobilitetsnoder 
och service till viktigare bytespunkter 
och utnyttja kringområdena kring 
bytespunkterna för byggnation. 

8. STÄDA I ”STÖKIGA” OMRÅDEN
Karlstad har under lång tid prioriterat ta 
större ytor i anspråk vid nybyggnation, i 
både obebyggda lägen och i centrala 
omvandlingsområden. Nu finner sig 
staden i ett nytt skede där det är önskvärt 
att bygga bort barriärer mellan stadsde-
larna, och istället använda nybyggnation 
för att knyta samman dessa. Flera områ-
den vänder ryggen mot skyltlägen och 
mot varandra, vilket inte upplevs som 
välkomnande och bidrar till otydliga 
entréer. Ett resultat av detta kan vara 
minskad vilja att röra sig som gående 
eller cyklist genom dessa områden. 
Exempel på detta utgör området mellan 
Våxnäs centrum och Sonnelids, Klara-
motet och entrén till centrum, Bergviks-
motet och entrén till staden, området 
kring Borgmästarholmen och Älvmotet.

9. TA VARA PÅ KARLSTADS 
GULDLÄGEN OCH HUSHÅLL MED 
STADENS VATTENLÄGEN
Bygg nära friluftsliv och utnyttja redan 
ianspråktagna Vänerlägen. Boende i centr-
um efterfrågas - förstärk antalet bostäder 
i centrum i strategiska lägen. 

I dagsläget utgör flera av våra bästa 
vattenlägen parkeringsytor, omvandla och 
utnyttja läget bättre!  Fortsätt förädlingen 
av älv- och Vänerområdena. Spara områ-
dena vid Vänern inom stadsområdet för 
besöksnäringsutveckling. 

10. TILLVÄXT I SAMKLANG MED 
STADENS EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH 
REKREATION 
Tillväxt behövs men behöver ske i sam-
klang med stadens viktiga ekosystemtjäns-
ter för att uppnå en välfungerande stad. 
Parkbrisen som kyler staden, biologisk 
mångfald, pollinering och vattenregle-
rande tjänster utgör viktiga delar för 
stadens välmående. Tillväxten behöver 
kunna ske på ett effektivt sätt som gynna 
klimatet, och samtidigt gå hand i hand 
med ekosystemtjänster samt möjliggöra 
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la service och god kollektivtrafik i dessa 
orter förbättras genom att antalet boende 
utökas, och nya bostäder bidrar till ett 
ökat underlag för såväl kommersiell 
service, med exempelvis butiker, frisörer, 
caféer mm, som offentlig service, i form 
av skolor, förskolor, vårdanläggningar 
och kollektivtrafik. Fler boende kan 
också stärka underlaget för det ideella 
arbetet inom föreningar, myndighetssam-
verkan, lokala evenemang mm. 

2. ENBART FÅ 
”SINGELETABLERINGAR” UTANFÖR 
TÄTORTERNA 
Många människor drömmer om ett 
enskilt boende på landsbygden. Vissa vill 
bo i ett naturnära läge, eller ha långt till 
närmsta granne. Andra har som ambition 
att komma närmare sina rötter. Oavsett 
orsak ska det fortfarande vara möjligt för 
den som vill att bosätta sig i 
landsbygdens lugn och ro. För att 
undvika att landsbygden fylls av nya 
satelliter av stadsmässig bebyggelse, som i 
sig kan kräva utbyggnad av tekniska 
försörjningssystem som kommunalt VA 
och infrastruktur, behöver det vara 
tydligt att endast enskilda hus får 
uppföras. 

3. VÄRNA LANDSBYGDENS SKÖNHET 
GENOM ATT UTVECKLA SÄRPRÄGELN 
OCH BYGGA MED GOD ARKITEKTUR 
God arkitektur är extra viktigt på lands-
bygden där det byggs få hus. Oavsett om 
det gäller de mindre tätorterna eller 
orternas omland är det viktigt att ta vara 
på det unika för den specifika platsen. 
Väl gestaltade platser har potential att 
attrahera fler människor. Vackra byggna-
der eller miljöer kan också lyfta en plats 
och göra den mer trivsam. Samtidigt kan 
en plats lätt tappa sin charm om ett eller 
flera hus avviker på ett ogenomtänkt sätt 
i t.ex fasadmaterial, kulör eller form-
språk. Ett färg- och formspråk  som 
relaterar till stadens eller tätorternas 

LANDSBYGDSPRINCIPER 

För att främja attraktiva livsmiljöer och 
en positiv tillväxt på landsbygden har ett 
antal utvecklingsprinciper tagits fram för 
de mindre tätorterna och dess omland. 
Syftet är att förenkla goda och socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbara 
möjligheter till byggande som långsiktigt 
kan öka intresset för landsbygden som 
bostadsplats, besöksmål och plats för 
företagande. 

PROAKTIV LANDSBYGDSUTVECKLING
För att åstadkomma en framtidstro och 
tillväxt i våra mindre samhällen är det 
viktigt att jobba proaktivt och lösnings-
orienterat med utvecklingen. De byggvi-
sioner som stadsbyggnadsförvaltningen 
håller på att ta fram i dialog med respek-
tive ort, utgör ett gott underlag för en 
proaktiv utveckling på ortens villkor. 

Genom att vidareutveckla de lokala, 
identitetsskapande kvaliteterna i respek-
tive ort, samt stärka samverkan och 
framtidstron i dessa, kan vi lyfta attrakti-
viteten och intresset för kommunen som 
helhet. Fler attraktiva boendemiljöer som 
stärker samhällena, i nära anslutning till 
kollektivtrafik och service, skulle kunna 
öka intresset för att bo i dessa orter vilket 
skulle göra det möjligt att uppnå en 
bättre balans i bostadsbyggandet även i 
staden. 

1. SAMLA HELLRE ÄN SPRIDA - 
FOKUSERA PÅ DE MINDRE 
TÄTORTERNA! 
För att möjliggöra levande samhällen på 
landsbygden, bör nya åretruntbostäder i 
första hand lokaliseras i anslutning till 
befintliga samhällen eller på cykelavstånd 
(inom 2 km) från ortens centrum och 
kollektivtrafik. I första hand är det 
viktigt att stärka de befintliga samhällena 
på landsbygden och samla nyetableringar 
till redan ianspråktagna lägen. 

Möjligheterna att behålla eller utveck-

UTVECKLINGSINRIKTNING
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erna är oftast blåsiga och hårda och ger 
inga goda förutsättningar för socialt liv. 
Tätare miljöer ökar det rumsliga värdet 
och främjar upplevelsen av att det är 
trivsamt och mysigt. Gemensamma 
utemiljöer kring bostadshus bidrar också 
till det sociala livet vilket ökar tryggheten 
längs gång- och cykelstråken. Centrum-
miljöerna utgör ett viktigt inslag som 
mötesplats och del i de mindre orterna 
samt dess sociala liv. Det är därför 
särskilt viktigt att insatser som görs 
förstärker den sociala strukturen på 
orten, samt bidrar till att centrummiljö-
erna utgör en attraktiv och trygg mötes-
plats för invånarna

6. GE PLATS FÖR FRAMTIDENS 
SERVICE
Det ska finnas förutsättningar att klara 
så mycket som möjligt av sitt vardagsliv i 
de mindre orterna - att handla mat, jobba 
hemma, studera på distans, bo kvar som 
äldre osv. Möjligheten att handla mat 
utgör en viktig funktion som kan under-
lättas av att det kommer fler alternativa 
lösningar som obemannade matbutiker 
och hämtboxar. För att ge förutsättningar 
för ett enkelt vardagsliv behövs någon 
funktionell servicepunkt på respektive ort 
som möjliggör uthämtning varor, matin-

villamattor, kan precis som bostadstomter 
med stora markuppfyllnader, lätt bli 
väldigt fel i ett landskap där bebyggelsen 
utifrån lång tradition anpassats efter 
platsens förutsättningar. Att värna 
särprägeln innebär inte att ett hus inte 
kan vara modernt – men då krävs extra 
omsorg om arkitekturen. Ett anpassat val 
av material, formspråk, husplacering och 
markhantering kan innebära att det 
samlade värdet för alla fastigheter på 
platsen behålls eller stärks över tid, vilket 
i förlängningen kan gynna ett ökat 
byggande på landet.  

4. TILLGÄNGLIGGÖR SKÄRGÅRDS- 
OCH LANDSBYGDSMILJÖER FÖR 
BESÖKARE! 
Besöksnäring och nya utflyktsmål 
innebär en möjlighet att locka besökare, 
som i sin tur kan bidra till att stärka 
underlaget för kiosker, caféer och annan 
service samt möjliggöra arbetsplatser för 
unga på orten. Besöksnäringen kräver 
ofta lägen som erbjuder någon form av 
speciellt upplevelsevärde. Spännande 
utflyktsmål kan vara fornlämningar, 
vandringsleder, fiskeplatser, 
kanotuthyrning, båtbussen, 
friluftsboende, gårdsbutiker, kosläpp, 
marknader, traktorpulling mm. Allt det 
som är unikt för landsbygdens utbud. För 
att öka hållbarheten är det önskvärt att 
stimulera både sommar- och 
vinternäringar som kan bidra till ett 
levande näringsliv över året. 

5. UTVECKLA CENTRUMMILJÖERNA I 
DE MINDRE TÄTORTERNA 
– För att ge underlag för socialt liv, 
mötesplatser, service, närhet och identitet.
Flera av kommunens tätorter har glest 
bebyggda centrumgator och centrummil-
jöer som inte upplevs som attraktiva, och 
varken bjuder in till rörelse eller um-
gänge. Ofta utgör den mest befolkade 
platsen i samhället parkeringen utanför 
matbutiken eller sporthallen, men miljö-

Spång vid Segerstad skärgård

UTVECKLINGSINRIKTNING
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8. UTVECKLA IDENTITETEN OCH DET 
UNIKA FÖR VARJE ORT
Varje ort har sina unika fysiska tillgångar. 
Kulturmiljöer är ett exempel på tillgångar 
som spelar en viktig roll för identitet. 
Det finns möjligheter att i framtiden 
utveckla kulturhistoriskt intressanta 
byggnader, såsom Väses vattenfabrik eller 
Edsvallas gamla bruk, till attraktionsfak-
torer i förmån för samhällets näringsliv 
och besöksnäring. Kulturmiljöer skapar 
en historisk förankring åt platsen som 
gör det lättare att relatera till ortens 
identitet och utveckling. Det bidrar även 
till mervärden i form av stolthet för 
orten och det som är unikt med platsen. 

Andra tillgångar som skapar mervär-
den i landsbygden är närheten till Vänern 
och landskapen samt fysiska anläggning-
ar som tågstationer, aktivitetsparker och 
industrihistoriska miljöer. Väse har t.ex 
Vildaparken, närheten till Vänern, ett 
starkt föreningsliv och en tågstation som 
möjliggör en attraktiv form av arbets-
pendling. Norsbygden (Vålberg och 
Edsvalla) och Molkom har båda ett starkt 
näringsliv, vackra naturmiljöer, stabil 
service och ett arv av industribebyggelse 
med intressanta kulturmiljöer som kan 
bidra till utveckling inom besöksnäring 
och företagande. Vallargärdet och Skatt-
kärr som ligger närmare staden har en 
speciell dragningskraft som bostadsorter. 
Varje ort behöver definiera sin egen 
identitet, ta vara på det unika som stärker 
orten och fokusera de fysiska insatserna 
efter det. För att utveckla det unika i 
varje ort spelar det lokala och ideella 
föreningslivet en viktig roll. 

9. UTVECKLA DE STRANDNÄRA 
LÄGENA VID SAMHÄLLENA 
Ge plats för bad, mötesplatser, båtplatser, 
utsiktsplatser mm vid stranden för 
samhällets invånare och skapa attraktiva 
platser för besökare och förbipasserande 
som kan stärka näringslivet och serviceut-
budet på orten. 

köp, service i form av IT-uppkoppling, 
utskrifter mm. Dessa punkter kan gärna 
även fungera som mötesplatser och ligga i 
kollektivtrafiknära lägen. Efterfrågan kan 
öka i framtiden och för att förenkla 
processerna bör ev detaljplanering ge möj-
lighet för servicenoder i strategiska lägen. 

7. SKAPA OLIKA TYPER AV SOCIALA 
MÖTESPLATSER I ORTERNA  
Olika målgrupper har olika behov. I 
landsbygdsorterna är det särskilt viktigt 
att anta både ett barn- och äldreperspek-
tiv som gynnar attraktiva livs- och 
vardagsmiljöer för båda dessa grupper. 

Att människor i olika åldersgrupper 
kan mötas på samma plats bidrar gene-
rellt till samhällets sociala hållbarhet, 
även om det i vissa fall kan skapa kon-
flikter. Lekplatser för mindre barn 
tenderar exempelvis att bli hängytor för 
ungdomar som upplever att de inte har 
platser som är specifika för dem att vistas 
på. En variation av mötesplatser gynnar 
även samhället i stort och kan stärka 
attraktionskraften för att locka nya 
invånare till orten. 

Det är viktigt att inventera behoven 
för respektive samhälle och bredda 
utbudet av mötesplatser och aktivitets-
möjligheter på orterna. 

Lekplats i Molkom

UTVECKLINGSINRIKTNING
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behöver samhällets styrkor, kvaliteter och 
det unika preciseras, för att sedan genom 
gott samarbete driva utvecklingen framåt 
och genomföra eventuella åtgärder.  

Fokus på ett fåtal frågor i taget! 
Allt kommer inte att kunna göras samti-
digt. Därför krävs prioriteringar bland 
aktuella frågor och om vilka satsningar 
som är viktigast för varje bygd på kort, 
medellång och lång sikt.

10. UTVECKLA HELHETEN!
Planera inte bara för bostäder, utan ge 
även plats för verksamheter och rekrea-
tion, som kan bidra till att stärka en 
långsiktigt positiv utveckling för respek-
tive samhälle. Kan man komplettera med 
persontäta verksamheter i trafiknära 
lägen i anslutning till kommunens 
mindre samhällen på landsbygden, skapas 
ett annat underlag för liv och robusta 
strukturer som gynnar utvecklingen. 

STRATEGI FÖR UTVECKLING
Samla krafterna
Genom samverkan mellan kommun, 
samhällets olika ideella krafter och lokala 
företag, kan utvecklingen av de mindre 
samhällena nå längre än om utvecklingen 
kommer från en enskild part. Första 
steget är att skapa en gemensam samsyn 
om vilka utmaningarna är, vilka resurser 
som finns, samt vilka målen för samhäl-
let är och hur de kan uppnås. Därefter 

UTVECKLINGSINRIKTNING
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CENTRUMNODER
De större centrumnoderna i kommunen 
är Karlstads stadskärna som huvudnod, 
Bergvik och Välsviken. Det finns också 
mindre centrum som stadsdelscentrum 
och centrum i de mindre tätorterna. 

REGIONAL NOD 
Karlstad tätort utgör en regional nod i 
Värmland med handel, arbetsplatser, 
kulturliv och nationella kommunika-
tionsstråk.

GRÖNSTRUKTUR OCH GRÖNA 
SAMBAND
Grönstrukturområden innehåller flera 
olika naturtyper, där sammanhängande 
områden omfattar även viss bebyggelse. 
Primärt utgör det områden för natur och 
friluftsliv.  

Gröna samband illustrerar viktiga 
kopplingar mellan grönstrukturer. 

KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Kommunikationsstråken visar inriktning-
en samt prioriterade transportsamband ur 
ett översiktligt perspektiv för väg, järnväg 
och sjöfart.

Kommunens utvecklingsinriktning 
redovisar de övergripande strukturerna 
för bebyggelse, grönstruktur samt kom-
munikationer. Syftet med utvecklingsrikt-
ningen är att översiktligt lyfta priorite-
ringar mellan de viktigaste strategiska 
funktionerna och sambanden som 
påverkar kommunens långsiktiga utveck-
ling. Kartan är schematisk och är inte en 
exakt kartläggning.

Flera funktioner och samband följer 
inte kommungränser utan sträcker sig 
över flera kommuner i länet och regio-
nen. Exempelvis vattenområden som 
Klarälven och Vänern, den regionala 
grönstrukturen och kommunikationsstrå-
ken är kommunövergripande funktioner 
och intressen. Även Karlstads funktion 
som regional stadskärna har påverkan 
utanför kommungränsen. 

Mer information om hur kommunen 
avser att utveckla exempelvis trafik och 
bebyggelse går att hitta i översiktsplanens 
andra delar, Mark- och vattenanvändning 
samt Tematiska inriktningar.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Prioriterade områden för bebyggelseut-
veckling. Störst fokus är kring Karlstad 
tätort. Men även områden som Väse, 
Vallargärdet och Skattkärr utgör utbygg-
nadsområden. Utvecklingsinsatserna på 
landsbygden bör primärt koncentreras till 
kommunens mindre tätorter.

ÖVERGRIPANDE 
UTVECKLINGSRIKTNING

”Kommunens utvecklingsinriktning 
redovisar de övergripande 
strukturerna för bebyggelse, 
grönstruktur samt kommunikatio-
ner.

UTVECKLINGSINRIKTNING



N

S

V Ö

0 5 10 km

Bebyggelseutveckling 

Centrumnoder 

Regional nod 

Grönstruktur 

Jordbrukslandskap

Vatten 

Kommunikationsstråk Väg 

Kommunikationsstråk Järnväg 

Kommunikationsstråk Sjöfart 

Gröna samband 

UTVECKLINGSRIKTNING

Utvecklingsriktningen ska lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska funktionerna och sambanden som 
påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Kartan är schematisk och är inte en exakt kartläggning.





MARK OCH VATTEN- 
ANVÄNDNING

Denna del av översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och  
bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. I mark- och  
vattenanvändningskartan redovisas grunddragen och kommunens 
inriktning för den avsedda användningen av mark- och vattenområden 
för hela kommunen.
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den i strategiska lägen har pågått succes-
sivt över lång tid och kommer naturligt 
att fortsätta i takt med att staden växer. 

Allt eftersom staden expanderat i yta 
har tidigare perifert lokaliserad industri-
mark kommit att ligga i strategiska lägen 
i direkt anslutning till innerstaden. Ofta 
kan dessa områden stadsomvandlas 
successivt till blandstad, med en bland-
ning av bostäder, verksamheter, service 
mm. Det innebär goda möjligheter att 
bevara vissa befintliga verksamheter och 
byggnader. Stadsomvandling kräver 
samtidigt att det finns tillgång på nya 
attraktiva verksamhetsområden att flytta 
till. 

KOMPLETTERING OCH FÖRÄDLING I 
DE MINDRE TÄTORTERNA
I befintliga orter på landsbygden skulle 
ny bebyggelse ge positiva effekter på 
orternas trivsel och identitet. Det skulle 
också ge ett ökat befolkningsunderlag för 
matbutiker och annan service, kollektiv-
trafik, skolor, äldreboenden mm. 

Komplettering och förädling längs 
huvudstråken i samhällena möjliggör 
också mer levande centrumkärnor och 
nya mötesplatser för samhällets invånare.  
Detta är särskilt tydligt i Vålberg och 
Molkom som skulle må bra av nybyggna-
tion i de centrala delarna. Skattkärr har 
pga sitt läge nära Karlstad och invid 
Vänern, goda möjligheter till utveckling. 
I ett centralt beläget omvandlingsområde 
finns möjligheter till ca 1000 nya lägen-
heter intill Vänern. På sikt när dubbelspå-
ret byggts ut finns också potential för ett 
pendeltågstopp. 

Förslaget till mark- och vattenanvändning 
för kommunen som helhet har ett stort 
fokus på koncentration och komplette-
ring av befintliga bebyggelseområden. 
Samtidigt utgör tillägg i form av nya 
årsringar kring befintliga tätorter samt 
tillägg av enstaka nya satelliter på lands-
bygden, en viktig del av förslaget. Totalt 
föreslås lägen för 30 000 nya bostäder, 
varav ca 8 000-10 000 småhus och ca 20 

000-22 000 lägenheter i olika former. 
För verksamhetsmark är det svårt 

tillgodose det framtida behovet genom 
komplettering i befintliga bebyggelseom-
råden varför nya områden föreslås 
centralt i randzonen av Karlstad tätort 
och kring de mindre tätorterna. Översikt-
ligt bedöms att behovet av verksamhets-

mark till år 2050 är ca 300-350 ha. 

GODA MÖJLIGHETER TILL 
KOMPLETTERING, FÖRÄDLING OCH 
OMVANDLING I STADEN
Karlstad är en relativt glesbebyggd stad 
med goda möjligheter till komplettering i 
befintliga stadsdelar. Genom att förädla 
trafik- och parkeringsytor samt lågt 
utnyttjade, överblivna mellanrum finns 
stora möjligheter till ett klimateffektivt 
byggande som också kan stärka staden. 
Det innebär samtidigt att befintliga 
parker och välanvända skogsområden 
både i och runt staden bevaras i mycket 
hög utsträckning. 

Fler bostäder i attraktiva redan 
bebyggda lägen kan möjliggöras i vissa 
lägen, tex genom påbyggnad. 

Utöver komplettering och förädling 
finns också möjligheter till stadsomvand-
ling.  Karlstad är i en expansionsfas och 
omvandling av äldre verksamhetsområ-

FÖRSLAG TILL UTVECKLING, 
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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EN TILL TVÅ NYA SATELLITER
Under de senaste åren har en mängd 
villor byggts i enskilda glesbebyggda 
lägen på landsbygden, vilket bidragit till 
en utspridd relativt stadsmässig villabe-
byggelse på landet. Spridda strukturer är 
inte kommunalekonomiskt fördelaktigt. 
Samtidigt vill många bo på landsbygden. 

Översiktsplanen ger därför möjlighet 
till 1-2 tätbebyggda satellitutbyggnader, 
som erbjuder ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart landsbygdsboende. 
Nya satelliter bör omfatta minst 1500 
bostäder för att möjliggöra service, skola 
och omsorg, och bör i första hand 
kopplas samman med befintliga tätorter. 

Förstahandsvalet för en ny satellitut-
byggnad är därför Vallargärdet. Bebyggel-
setrycket i området har varit högt under 
lång tid och det lilla tätbebyggda samhäl-
let har stor potential för utveckling. Här 
föreslås möjlighet till ca 1200 bostäder i 
direkt anslutning till tätorten, vilket 
skulle stärka befolkningsunderlaget för 
matbutik, skola mm. Arbete pågår med 
en byggvision, som i dialog med invå-
narna ska utreda vilka behov som finns 
och hur samhället skulle kunna utvecklas 
i framtiden. 

Även Rudshalvön kan vara en lämplig 
plats för utveckling av en tät satellit med 
småhus. Med tanke på att här finns en 
möjlighet att ge plats för många att bo 
nära Vänern bör planläggningen fokusera 
på små tomter av skärgårdskaraktär. En 
ny satellit möjliggörs även ute på Jäverön, 
där ett riktigt skärgårdssamhälle, för 
boende utan tillgång på bil kan bli 
aktuellt på längre sikt. 

NYA ÅRSRINGAR I UTVALDA LÄGEN
För att kunna ge utrymme för tillräckliga 
utvecklingsmöjligheter i de minsta 
tätorterna, som är i störst behov av 
utveckling, bör nya områden tas i an-
språk för nya årsringar med bebyggelse. 

Detta är särskilt tydligt i stationssam-
hället Väse som har stora boendekvalite-
ter som närhet till Vänern och ett starkt 
föreningsliv. Här finns skola, pendeltåg 
till Kil-Karlstad-Kristinehamn. Nyligen 
togs en byggvision fram för området som 
pekar ut lägen för 1500 nya bostäder i 
samhället med omland.  

Även i Karlstad finns behov av att ta 
nya områden i anspråk för att ge plats för 
nya stadsnära täta småhusområden för 
radhus, parhus och villor. Flera lägen för 
detta föreslås intill befintlig stadsbebyg-
gelse norr om Henstad, Rud och Krono-
parken, samt i anslutning till Lungvik, 
Råtorp. Behov finns även av centralt belä-
gen verksamhetsmark vilket föreslås i bl.a 
Bråtebäcken, Välsviken och Eriksberg. 

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.

KLIMATVÄNLIG PRIORITERING
Turordningen för föreslagna utbyggnads-
områden, har prioriterats i tid dels 
utifrån ambitionen att göra det mest 
hållbara först och dels utifrån komplexi-
tetsgrad för omvandlingen. Är det en 
omvandling eller utbyggnad som har 
beroendeförhållanden med andra frågor 
som t.ex hamnflytt, nya spårdragningar 
för järnväg mm är det rimligt att tro att 
omvandlingen kommer att ligga längre 
fram i tiden. Prioriteringarna redovisas i 
markanvändningskartan genom åtgärder 
på kort sikt, vilket motsvarar förändring-
ar som kan komma till stånd innan 2035, 
och lång sikt som kan bli aktuellt efter 
2035. 
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.

 Utbyggnaden av de mindre tätorterna fokuseras 
primärt på Väse, Vallargärdet och Skattkärr, som har 
stort behov av utveckling eller högt bebyggelsetryck.

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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omkring ca 20 000 lägenheter i komplette-

rings- och omvandlingslägen, primärt inom 
redan bebyggda områden. Målsättningen 
är ett blandat boendeutbud med hyresrät-
ter och bostadsrätter, och ett utbud som 
möter olika behov och önskemål. 

För att få en mer balanserad utveck-
ling mellan lägenheter och småhus, och 
en bredd av boendemiljöer i stadsområ-
det, krävs även nya större områden för 
småhus. Översiktsplanen föreslår att ca 

4000-5000 småhus skulle kunna byggas i 
direkt anslutning till stadsområdet i 
Karlstad. För att hushålla med marken 
bör småhusutbyggnaden inom stadsområ-
det i första hand omfatta radhus och 
parhus eller småhus med mindre tomter. 

UTBYGGNAD  
KARLSTAD TÄTORT

Av de totalt 30 000 bostäder som föreslås 
i kommunen föreslås ca 25 000 byggas i 
Karlstad tätort. Huvuddelen av dessa 
ligger inom det redan bebyggda stadsom-
rådet och omfattar såväl kompletterings- 
och förädlingsprojekt samt större stads-
omvandling. För ca 10 000 av dessa 
bostäder pågår planläggning utifrån 
inriktningen i gällande översiktsplanen 
från 2012.  

FLER LÄGENHETER OCH SMÅHUS
I stadsområdet fokuseras utbyggnadsmöj-
ligheterna primärt på bostäder i form av 
lägenheter, vilket utgör en viktig del av 
Karlstads utbud som stad. Totalt föreslås 

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed do 
eiusmod tempor incididunt.
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De områden och investeringar som pekas ut 
har bedömts utifrån om de skulle kunna 
tillkomma på kort sikt (heldragen områdes-
gräns) eller lång sikt (streckad områdes-
gräns). 

Tät innerstad 
Blandad användning med centrumfunktioner 
som bostäder, kontor, handel, service, kultur, 
evenemangsytor, nöjesanläggningar, utbild-
ning, besöksnäring, torg, parker och parkstråk, 
lek- och aktivitetsytor. Goda möjligheter till 
förtätning och komplettering av bebyggelse 
med höga stadsmässiga kvaliteter och 
blandade funktioner. 

Stadsomvandlingsområde  
Omvandlingsområde för tät blandad stadsbe-
byggelse med bostäder, icke störande 
verksamheter, service, grönytor, lek- och 
aktivitetsytor, kultur och idrott. Att säkerställa 
funktioner som skolor och förskolor i natur-
nära lägen ska prioriteras. Omvandlingen kan 
innebära helt eller delvis ändrad markanvänd-
ning. 

Stadsutveckling komplettering  
Område med blandad stadsbebyggelse där det 
finns goda möjligheter till komplettering inom 
ramen för befintlig markanvändning. Att 
säkerställa funktioner som skolor och 
förskolor i naturnära lägen, ska prioriteras i 
stadsutvecklingen. Komplettering ska ta 
hänsyn till den befintliga bebyggelsen, otrygga 
stråk, behov av samband mellan stadsdelar 
samt möjliggöra utveckling av befintliga 
parkområden. 
 
Mindre komplettering 
Omfattar befintliga redan tätbebyggda 
bostadsområden där begränsad komplettering 
kan prövas inom ramen för befintlig markan-
vändning och utifrån nuvarande karaktär, 
stadskvaliteter och behov. 

Nytt bostadsområde 
Nytt område för bostäder, huvudsakligen i 
form av småhus, radhus och villor i täta 
strukturer samt inslag av icke störande 
verksamheter, service, parker, kultur, lek- och 
aktivitetsytor. Att säkerställa funktioner som 
skolor och förskolor i naturnära lägen, ska 
prioriteras i stadsutvecklingen. 

Befintliga  verksamhetsområden 
Redan bebyggda områden med verksamheter 
av blandad karaktär. 

Nya verksamhetsområden  
Omfattar verksamheter av blandad karaktär. 
Kan rymma produktion och tillverkning, lager, 
logistik eller andra transportalstrande 
näringar, men också service och småföretag. 
Ej miljöfarliga verksamheter.

Besöksnäring 
Lägen för camping, stuguthyrning, kulturum, 
kallbadhus, kommersiella träningsanläggning-
ar, kanot- och kajakuthyrning. 

Störande verksamheter 
Avser verksamheter, med påtaglig risk eller 
hög grad av störning såsom buller, damm, lukt 
och en stor andel tunga transporter. Kan även 
rymma miljöfarliga verksamheter. Hamnverk-
samhet utgör en egen kategori. 

Teknisk anläggning  
Framtida lägen för reningsverk, expansion av 
fjärrvärmeanläggning, räddningstjänst, 
bussdepå, oljelagring och liknande. 

Infrastrukturområde 
Områden för järnvägskors, olika typer av 
bangårdar, större vägområden, flygplats och 
liknande.Omfattar områden för Triangelspåret, 
flygplatsen, bangårdar på Karlstad C, 
Herrhagsbangården, Östra station, samt tre 
lägen i Kroppkärr-Välsviken.

Hamnverksamhet  
(Wermlandskajen, Vänerpiren, Oljehamnen + 
Älvenäs på stora kartan) (Örsholmen samt 
Oljelagring på Heden södra)

Utvecklingsområde friluftsliv 
Område för rörligt friluftsliv och närströvområ-
den i olika former samt ytor för bad, vandring, 
löpning, skidåkning, skridskoåkning, skogsvis-
telse, MTB-cykling längs leder samt konstruk-
tioner för grillplatser, vindskydd och liknande. 
Området medger vissa partier för lugn och ro. 

Utvecklingsområde friluftsliv & 
utomhusaktiviteter  
Område för alla typer av friluftsliv och 
utomhusaktiviteter utom motordriven och 
bullerstörande verksamhet. Området kan 
rymma fri MTB-cykling, bad, motionsspår, 
frisbeegolf, klättring, golf, slalom, höghöjdsba-
nor, kallbadhus, tävlingsverksamhet, grillplat-
ser och liknande. Aktiviteterna kan innebära 
påverkan på natur och skog.  

Utvecklingsområde friluftsliv & kulturmiljö 
Område för rörligt friluftsliv med fokus på 
kulturvärdet i området. Det kulturpräglade 
friluftslivet utövas i kulturmiljöer så som 
kulturlandskap, ruiner, landskapsbildsskyd-
dade områden eller industrihistoriska miljöer. 

Utvecklingsområde för störande friluftsliv 
Kan omfatta skjutbanor, motorcross, enduro, 
motorbanor mm. 

Särskilt viktiga naturmiljöer 
Omfattar Natura 2000, Naturreservat, 
Biotopskydd, klass 1 i kommunens naturvär-
desinventering, Klass 1 i LST våtmarksinvente-
ring

Särskilt viktiga kulturmiljöer 
Omfattar Landskapsbildskydd, Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram, 

Jordbruksmark (utanför tätortsgränsen) 
Skogsmark (utanför tätortsgränsen)

Permanent skyddade naturmiljöer 
Natura 2000, Naturreservat, Biotopskydd

Pågående naturreservatsbildningar 
Klarälvdeltat, Sörmon utökning, Bergviks udde

Befintliga och planerade begravningsplatser

Nya vägar och vägbroar 
Östra förbindelsen alt, Jakobsbergsbron med 
sträckningar, Kartbergsbron och stråket över 
Jakobsberg,  BK4-klassning 554:an, farligt 
godsleder, ny väg Sö Kroppkärr Välsviken)

Kapacitetsförstärkning järnväg  
Värmlandsbanan

Ny järnvägssträckning med broar
Omfattar spår på Örsholmen, alternativa 
sträckningar för dubbelspåret i Skattkärr, I2 
och Skåre, samt alternativ Vålbergsrakan

Nya gång- och cykelvägar eller broar
Omfattar bl.a Ny bro mellan Färjestad och 
Råtorp, samt ny bro mellan Klara och 
Sandgrund.

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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mellan Henstad, Hagalund och Hultsberg, 
samt Lorensberg och Mjölnartorpet i öster. 
Översiktsplanen föreslår därför komplet-
tering med nya flerbostadshus i anpas-
sade former i anslutning till dessa områ-
den för att möjliggöra kvarboende.

Komplettering kring Karlstadstråket och 
gång- och cykelstråken
Speciellt lämpliga lägen för komplettering 
av ny bostadsbebyggelse bedöms vara 
områdena kring det delvis färdigställda 
Karlstadsstråket, samt kring gång- och 
cykelvägar in mot centrum. Att bo nära 
t.ex busshållplatsen eller cykelstråket in 
mot centrum gör det enkelt att välja 
bussen eller cykeln för sin resa. 

Dessa huvudstråk för hållbart resande 
är utanför centrum ofta mycket glest 
bebyggda, och många av stråken och 
hållplatserna upplevs som otrygga speci-
ellt nattetid. Obebyggda och glest bebygg-
da stråk finns i dagsläget i hög utsträck-
ning i bl.a stadsdelarna Rud, Kroppkärr, 

Lorensberg och Kronoparken, samt Våxnäs. 

Framtida stråk
Den planerade förlängningen av Karl-
stadsstråket mot Bergvik passerar större 
omvandlingsområden för nya bostäder 
och verksamheter i bl.a Jakobsberg, 

Bellevue, Zakrisdal och Katrineberg. I dessa 
områden är det särskilt viktigt att också 
planera för trygga, bebyggda gång- och 
cykelstråk som kan stimulera fler att gå 
och cykla för kortare sträckor. 

En senare etapp av Karlstadstråket 
planeras göra en motsvarande s-kurva 
över Hultsberg-Våxnäs och via Norr-
strand och södra Kroppkärr till Välsvi-
ken. Här finns goda möjligheter till 
komplettering av bebyggelsen kring 
framför allt Henstad, Hultsberg, Våxnäs och 

Välsviken. I den fördjupade översiktspla-
nen för Välsviken pekades ett helt nytt 
område ut i skogen mellan Trollkoneber-
get och Välsvikens handelsplats. En 
sammanhängande bebyggelse utgör en 

GRUNDER FÖR 
STÄLLNINGSTAGANDEN
Ställningstaganden i markanvändnings-
kartan om ett område har begränsade 
eller goda möjligheter till komplettering 
bygger på nedanstående utgångspunkter 
för var ny bebyggelse kan tillkomma och 
i vilka lägen komplettering kan stärka 
Karlstad som helhet. 

Komplettering för att möjliggöra ett 
bredare utbud av boende
Många stadsdelar är i dagsläget relativt 
ensidiga i sitt boendeutbud, vilket gör att 
man måste flytta om livssituationen 
förändras. Detta gäller speciellt i stadens 
villaområden. För en äldre befolkning 
kan det t.ex innebära att många bor kvar 
i sin villa längre än önskat för att man 
trivs i stadsdelen men inte har alternativa 
boendeformer att flytta till i närområdet. 
Det kan samtidigt handla om att man 
vid en separation vill bo kvar så barnen 
kan gå kvar i sin skola. 

Många är dock starkt knutna till ”sitt” 
närområde och skulle gärna bo kvar om 
tillfälle gavs. Genom att komplettera 
stadsdelarna med ett bredare utbud av 
boendeformer kan den som vill bo kvar, 
trots att livet förändras. Särskilt ensidiga 
områden utgör t.ex områdena i väster 



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 59

Obebyggda barriärområden finns i alla 
delar av staden. En majoritet finns dock  
i områden som byggts utifrån 60- och 
70-talets stadsbyggnadsideal med trafikse-
parering och planering för bilen. Många 
av dessa områden upplevs idag som 
isolerade öar, och mellanrummen upplevs 
som barriärzoner. Flera sådana områden 
finns i nordöstra och sydvästra Karlstad, där 
mycket kan göras för att skapa mer 
sammanhängande och trivsamma miljöer. 

 Även i centrum finns mellanrum. Ett 
exempel är området kring Karl IX:s gata, 
som utgör ett viktigt stråk mellan Våxnäs 
och centrum. Ett annat är området mellan 

Slussvaktarstugan och Hagaleden. 

Befintliga stadsomvandlingsområden
Karlstad har flera större områden där 
planering pågår för stadsomvandling. 
Några av dessa är Jakobsberg, Zakrisdal 
och Katrineberg som planeras omvandlas 

mycket viktig del för att kunna skapa 
attraktiva möjligheter att gå och cykla till 
handeln i Välsviken från bostadsområ-
dena i Södra Kroppkärr. 

Bygga en trygg sammanhängande stad
Karlstads stadsdelar är i dagsläget många 
gånger separerade från varandra genom 
breda vägområden, kantzoner med 
vegetation samt obebyggda eller glest 
bebyggda områden som skapar upplevel-
semässiga barriärer mellan stadsdelarna. I 
stället för att bara ta nya markområden i 
anspråk, behöver fokus även vändas inåt 
för att skapa en trivsammare stad. 
Genom att knyta samman staden ökar 
utbudet och möjligheterna till integration 
mellan stadsdelar. Det upplevs tryggare 
att på kvällen gå och cykla till matbuti-
ken i stadsdelen intill samtidigt som den 
roliga lekplatsen i ett annan stadsdel 
upplevs som mer tillgänglig. 
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område, som i arbetsskisser bedömts 
kunna rymma ca 6000 bostäder i allt 
från 2 till 13 våningar. Området ligger 
centralt och utgör en viktig pusselbit för 
att kunna knyta samman Hultsberg-Våx-
näs med både centrala Karlstad och det 
nya arena- och evenemangsområdet på 
Sanna. Området är välförsörjt med 
kollektivtrafik, och ligger inom gång- och 
cykelavstånd från resecentrum (2 km). 

Idag utgör industriområdet primärt 
ett handels- och hantverksområde med 
flera välfungerande verksamheter. Över-
siktsplanen föreslår därför en successiv 
omvandling av området, i takt med att 
omflyttningar sker. Genom att komplet-
tera området successivt med ny tät 
stadsbebyggelse med slutna kvarter, 
skapas goda förutsättningar för levande 
och täta stadsmiljöer med lokaler i 
bottenplan. Området föreslås innehålla 
en blandning av bostäder, verksamheter, 

till klimatsmarta och attraktiva bostads-
områden med blandad bebyggelse. I 
direkt anslutning till dessa områden 
ligger även Månsensberget där det för 
närvarande pågår detaljplanering för en 
storskalig omvandling av området till 
handelsområde.  

Området mellan Hamngatan och 
Trädgårdsgatan, är stadens idag viktigaste 
omvandlingsområde. Syftet är att skapa 
en funktionell och attraktiv knutpunkt 
för effektiva byten mellan internationell, 
nationell, regional och lokal trafik. 

Nya stadsomvandlingsområden
Karlstad C utgör Värmlands viktigaste 
kollektivtrafikpunkt, vilket motiverar ett 
högt nyttjande av marken på gång- och 
cykelavstånd från resecentrum. 

Ett nytt mycket strategiskt omvand-
lingsområde som översiktsplanen föreslås 
för stadsomvandling utgör Våxnäs industri-

Illustration utbyggnadsmöjligheter Yttre hamnen, White Arkitekter 2010
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FLER SMÅHUS
I Karlstad tätort är det viktigt att ställa 
om byggandet av småhus för att hushålla 
med marken. Villor med stora tomter bör 
lokaliseras till kommunens mindre 
tätorter eller landsbygd, medan småhus-
byggandet i staden bör fokusera på tätare 
områden med radhus, parhus eller villor 
med mindre tomter. 

En lämplig stadstyp för tätt småhus-
byggande är trädgårdsstaden, som är en 
efterfrågad boendemiljö i många städer. 
Bebyggelsen följer ofta terrängen, inne-
håller mycket grönska och har oftast 
mycket höga boendekvaliteter och upple-
velsevärden. 

Med täta småhusstrukturer i olika 
former bedöms Karlstad kunna rymma 
sammanlagt omkring 4000-5000 nya 
småhus i täta strukturer, varav ca 800-
1000 småhus håller på att detaljplaneläg-
gas eller är planlagda och färdiga för 
byggnation. 

Vissa områden i staden är mer läm-
pade för småhus än andra. Befintliga 
områden kring Norra Stockfallet och 

Edsgatan, som håller på att bebyggas just 
nu och har VA-anslutning, är mycket 
lämpliga att fortsätta bygga ut och också 
komplettera. 

handel och fritidsverksamheter, vilket 
innebär att det finns goda möjligheter att 
bevara vissa befintliga verksamheter eller 
byggnader som fungerar bra tillsammans 
med nya bostäder. Ny bostadsbebyggelse 
skulle också kunna bidra till att tillgäng-
liggöra I2 mot staden med nya välkom-
nande entréer. 

Karlstad är i en expansionsfas och 
omvandling av äldre verksamhetsområ-
den i strategiska lägen har pågått succes-
sivt över lång tid och kommer naturligt 
att fortsätta i takt med att staden växer. 

Ett annat stort och mycket viktigt 
område för staden utgör Yttre hamnen. 
Möjligheter finns att uppnå mer funktio-
nella logistikstrukturer som skulle kunna 
effektivisera godshanteringen för både 
sjöfart, väg- och järnväggods. Detta 
innebär dock att hamnen behöver omlo-
kaliseras. Översiktsplanen föreslår därför 
som ett alternativ till befintligt hamnläge 
att hamnen kan flyttas till Örsholmen. 

En hamnflytt utgör en stor investe-
ring som kommer att ta tid att genom-
föra. Alternativet att behålla hamnen och 
utveckla den i befintligt läge finns också 
som möjlighet men innebär då att ingen 
stadsomvandling kan ske i den sydöstra 
delen av Karlstad. Både hamnverksamhe-
ten och järnvägstransporter till och från 
området sätter begränsningar för en 
utveckling. 

Alternativet att flytta hamnen till 
Örsholmen skulle successivt frigöra plats 
för uppskattningsvis mellan 6000-10000 
lägenheter samt kontor, kultur, parker 
mm i områdena kring Wermlandskajen, 

Vänerpiren och Tormestad i en första etapp 
och på lång sikt delar av Lamberget/

Kalvholmen i en andra etapp. En utbygg-
nad förutsätter att området går att sanera 
från miljögifter och kräver höjning av 
marknivåerna för att klara översvämning.   
Fortsatt utredning behöver ske i samver-
kan med övriga inblandade parter och 
aktörer. Se mer på sida 172. 
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Små flerbostadshus i 2-3 våningar utgör en 
boendeform i gränsen mellan villa och lägenhet. 
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Kompletterande boendeformer
Det finns goda möjligheter att bredda 
utbudet av bostadsbebyggelse i Karlstad. 
Variationen av boendeformer har bred-
dats under senare år men fortfarande 
saknas en del attraktiva boendeformer, 
som mellanting mellan villa och traditio-
nellt lägenhetsboende. Det kan t.ex 
utgöra mer småskaliga flerbostadshus i      

2,5 -3 våningar eller stadsvillor med lägenhe-

ter,  vilket kan vara en lämplig form nära 
känslig natur eller småhus, där skalan 
behöver trappas ner, eller i tätare struktu-
rer som kompletteringsområden nära 
småhusbebyggelse. Detta är en form som 
har möjlighet att tillföra tätare strukturer 
i ett befintligt område utan att det blir 
avvikande i skala. 

Även omfattningen av traditionella 
slutna kvarterstrukturer i blandstad och 
andelen hus i park är än så länge relativt 
begränsat. Delar av Våxnäs industriom-
råde och Tormestad är lämpliga lägen för 
stadsutveckling med en sluten kvartersbe-
byggelse som kan stärka centrala Karl-
stad. Dessa områden medger tillgång till 
ett mer levande stadsliv men utanför 
Tingvallastaden, samt närhet till service 
och andra funktioner. 

I befintliga ensidiga småhusområden 
utgör inslag av lägenheter en viktig del 
för att möjliggöra kvarboende om och 
när man vill byta boendeform. Komplet-
teringar utgör lämpligen lägenheter med 

hiss, vilket dock oftast kräver en vånings-
höjd av minst fyra våningar. 

Andra områden som föreslås för utbygg-
nad av småhus är området norr om Henstad 
utmed Rv 61/62, samt Fallängen norr om 

Rud, som föreslås som två nya större 
utbyggnadsområden för bostäder. Speci-
ellt Fallängen som ligger mellan två 
friluftsområden samt har en kuperad 
terräng bedöms passa extra bra för en ny 
trädgårdsstadsstruktur där stor hänsyn 
tas till befintlig vegetation. 

Området mellan Mjölnartorpet och 
Kronoparken, föreslås rymma en ny 

ekologisk stadsdel som vidareutveckling av 
ekobyn i området. Tillgången till småska-
lig jordbruksmark är god i området vilket 
ger goda möjligheter till odling mm. 
Utöver det föreslås kompletteringar i 

befintliga småhus- och landsbygdsmiljöer i 
Skåre, Dingelsundet och i Lungvik.  

Föreslagna områden väster om Råtorp 
och Älvåker berörs av dubbelspårsutbygg-
naden för Värmlandsbanan och kan 
endast bli aktuella på lång sikt efter att 
beslut fattats om spårsträckning, vilket 
bedöms ske som tidigast år 2030. 

MARK OCH VATTENANVÄNDNING



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 63

de investeringar som görs tas tillvara och 
kan fortsätta utvecklas. 

För att Karlstad ska förbli intressant 
som handelsstad och besöksmål är det 
också avgörande för både extern- och 
centrumhandeln att det finns en balans 
mellan stadens tre handelsnoder. Minskar 
centrumhandeln alltför mycket i jämfö-
relse med externhandeln försämras 
Karlstads attraktion kraftigt, vilket i 
förlängningen även påverkar externhan-
deln negativt. Minskar eller slås någon av 
de befintliga externa handelsplatserna ut 
påverkar det även centrumhandeln. 

Ur ett besöksnäringsperspektiv är 
stadskärnan det primära målet. Minskar 
handeln försvinner en stor del av upple-
velsen och stadslivet, vilket är svårt att 
återskapa med andra funktioner. Cen-
trumhandeln är därför av särskilt stor 
vikt eftersom den påverkar även andra 
branscher, som hotell och restauranger. 

EN TREKÄRNIG HANDELSSTRUKTUR
Trekärnigheten i Karlstad utgör idag en 
grund för hur staden är uppbyggd sedan 
översiktsplanen från 2006. Där introduce-
rades tanken om trekärninghet, med 
Bergvik och Välsviken i stadens ytterkan-
ter samt Karlstads stadskärna som huvud-
nod. Huvudfokus för trekärnigheten har 
primärt varit handelsutvecklingen. På 
längre sikt är det dock möjligt att utveck-
la mer hållbara centrumnoder, där 
handeln utgör en del av en bredare helhet 
med andra funktioner. 

Balansen viktig
Handelns attraktion är generellt beroende 
av en känslig marknadsbalans som bygger 
på fri konkurrens men samtidigt ger 
tillräckligt utrymme för en successiv 
omvandling av stadens handelsplatser 
som gör att de förblir intressanta över 
tid. Balansen utgör en grund för en 
långsiktigt god hushållning av mark där 
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Stadskärnan
Centrala Karlstad utgör stadens viktigaste 
handelsområde. Handeln är en mycket viktig 

del för att kunna erbjuda en levande stads-

kärna som är attraktiv för såväl besöksnä-
ring, konferens- och hotellgäster, regio-
nala besökare och invånare i Karlstad. 

Handeln tillsammans med utbudet av 
cafeer, aktiviteter, mötesplatser, restau-
ranger, övernattning, arbetsplatser och 
service mm utgör en av centrums star-
kaste konkurrensfördelar. Tillsammans 
lägger verksamheterna en grund för det 
vi kallar stadsliv. 

Handeln i stadskärnan är också en 
viktig del av Karlstads identitet som handels- 

och residensstad. För konferensstaden 
Karlstad bedöms stadskärnans innehåll 
och utformning, ha en oerhört stor 
betydelse. En levande stadskärna som 
erbjuder attraktiva promenadstråk, handel 
och möjlighet till övernattning bidrar till 
en positiv upplevelse av staden och 
kommunen, vilket gör besökarna mer 
benägna att återvända. 

Handeln i centrum skiljer sig från 
externhandeln eftersom centrumhandeln 
till en mycket större del bygger på lokala 

aktörer och företagare som driver sin egen 
unika handels- eller serviceverksamhet. 
Det lokala i kombination med det storska-

liga i form av kedjorna är en unik bland-
ning som skapar dragningskraft åt 
centrumområdet.  

Under pandemin har förutsättning-
arna för att kunna bedriva handel i 
centrum varit mycket ansträngda och 
många butiker har tvingats slå igen. När 
kedjorna drar ner på antalet butiker 
prioriteras ofta de externa lägena vilket 
missgynnar stadskärnan. Utifrån antalet 
lokala butiksägare och att vissa kedjor 
stängt sina butiker i centrum har pande-
min därför inneburit att stadskärnan 
drabbats extra hårt. 

Bergvik och Välsviken
Dagens två externa handelsområden - 
Bergvik och Välsviken - utgör idag 
regionalt och lokalt starka noder för 
handel. Under de senaste 5 åren har 
planeringen och byggandet inriktats på 
att stärka både Välsviken och Bergvik. 
Välsviken byggdes under 2016-2017 ut 
med ytterligare ca 12 000 m2 handel för 
dagligvaror, hem och fritid. Samtidigt 
omvandlades COOP:s byggvaruhandel i 
Bergvik, till ca 5 000 m2 ny sällanköps-
handel i form av kläder, fritidsvaror, 
restaurang mm. 

Nyligen antogs en ny detaljplan i 
Välsviken för ca 12 500 m2 volymhandel. 
En ny plan för ytterligare 27 000 m2 
externhandel är under planläggning på 
Månsensberget mellan Bergvik och 
området kring Biltema. Det innebär att 
Karlstad under en 5-årsperiod byggts ut 
och planlagts (Månsberget är dock inte 
antagen) för sammanlagt ytterligare ca 51 
000 m2 externhandel i Bergvik och 
Välsviken, vilket ytmässigt motsvarar ett 
nytt Bergviks köpcentrum. Antagna och 

pågående planer ger mycket goda förutsätt-

ningar för tillväxt av handel i dessa områden. 
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om bostäder i strategiska lägen för att 
öka den sociala kontrollen; tydliga stråk 
som upplevs som inbjudande och spän-
nande att flanera i; fler attraktiva mötes-
platser för alla åldrar; en större interak-
tion mellan gatan och intilliggande 
bottenvåningar samt caféer, restauranger 
och butiker - alla är viktiga delar för att 
främja stadsliv. 

FRAMTIDA UTVECKLING AV NODER
För att kunna skapa en sammanhängande 
stad bör vara en målsättning att även de 
befintliga noderna Bergvik och Välsviken 
på lång sikt kompletteras med andra 
funktioner och former av bebyggelse som 
verksamheter och ett visst inslag av 
bostäder. Det gör det möjligt för dessa 
noder att utvecklas till mer sammanhäng-

ande delar av stadsområdet. 

Utveckling av regioncentrum
I och med avslutad och pågående plan-
läggning för att stärka externhandeln 
under den senaste 5-årsperioden, bör 
nästa prioriterade planerings- och investe-
ringsmässiga insats styras till de inre 
delarna av stadskärnan. Syftet bör vara 
att lyfta centrum fysiskt för att ge förut-
sättningar för en levande regionkärna 
och en hållbar balans mellan de tre 
centrumnoderna. Målet bör vara att 
centrum kan fortsätta fungera som 
huvudkärnan i en trekärnig struktur. 

Möjliga satsningar i stadskärnan
Stadskärnans möjligheter för utveckling 
kan antas öka när resecentrum färdig-
ställts. Då behöver goda förutsättningar 

skapas för utveckling i stadskärnan för att 
bl.a möjliggöra tillväxt och nyetableringar  
av ytterligare handel, restauranger, service 
och mötesplatser. 

Som en åtgärd för att stärka stadskär-
nan föreslår översiktsplanen en betydande 

förtätning i en radie om ca 2 km från resecen-

trum. Stadskärnans roll som ”regioncen-
trum” behöver förstärkas, vilket kan ske 
genom en förtätning av antalet bostäder, 
arbetsplatser och besöksmål. Detta 
föreslås utredas i en särskild fördjupad 

översiktsplan för regioncentrumområdet, som 

omfattar stadsdelarna inom 2 km radie från 

resecentrum. Planeringen ska ses som en 
fortsättning eller utökning av förslaget 
till Stadsdelsvision för Tingvallastaden 
och bygga vidare på antagen handling, 
men även hantera fysiska och samver-
kansmässiga tillväxtfrågor för regioncen-
trum. 

Samtliga fysiska insatser som görs 
inom Tingvallastaden och dess närom-
råde ska bidra till att öka stadskärnans 

attraktion som besöksmål, öka stadslivet och 

tryggheten, samt ge förutsättningar för 

tillväxt av handel, kulturliv och möten i 
stadskärnan, enligt den inriktning som 
anges i bl.a handlingen Framtidens stad 
och i Stadsdelsvisionen. Det kan handla 
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MER DIVERSIFIERADE BEHOV
Karlstads kommuns näringsliv växer och 
blir allt mer diversifierat. Antalet företag 
har mellan åren 2012–2017 ökat med 26 
procent, och det finns ett behov av att 
kunna möta näringslivets allt mer diversi-
fierade behov av lokaliseringar och 
markanspråk. 

I dagsläget finns ett behov av mark 
för bland annat:

 – störande verksamheter som kan 
påverka omgivningen negativt 

 – verksamheter relaterat till omställ-
ningen för ett mer miljövänligt 
samhälle, t.ex solkraftsparker 

 – verksamheter med stora och 
ovanligt stora ytbehov (15 000 m2 

- 1 000 000 m2)
 – lager och industri 
 – besöksnäring
 – verksamheter relaterat till Karlstads 

roll som regionhuvudort 
 – blandstadsverksamheter i olika 

lägen för kontor, utbildning, 
kultur, service, handel mm

GODSLOGISTIKTERMINALER
Karlstadregionen blev inom ramen för 
arbetet med ÅVS Gods i Värmland 
utpekat som ett lämpligt läge för en ny 
större godslogistikterminal. Karlstads 
kommun har sedan dess diskuterat vidare 
fördelarna med en landsgodsterminal 
kontra en hamngodsterminal och fört en 
mängd dialoger med olika aktörer på 
marknaden om behoven. 

Dialogerna har resulterat i en samlad 
avvägning som innebär att kommunen 
drar slutsatsen att det är lämpligt att 
utreda vidare två alterantiva lösningar, 
som bygger på att sjöfart, tåg- och väg-

MER MARK FÖR VERKSAMHETER I 
KOMMUNEN
Idag finns begränsat med tillgänglig mark 
för etableringar i Karlstad. Området 
Bråtebäcken har successivt fyllts upp, och 
planering pågår för utveckling av verk-
samhetsmark i Eriksberg. Det räcker dock 
inte.  

För att kunna möjliggöra såväl fram-
tida nyetableringar som omflyttningar 
och expansion av befintliga verksamheter 
bedöms behovet av ny verksamhetsmark 
som stort. Behovet motsvarar minst 
300-350 hektar mark i första hand i 
anslutning till centrala Karlstad. Utöver 
det efterfrågas även mer mark i flera av 
kommunens mindre tätorter. Företagens 
önskemål varierar dock och det är i 
dagsläget svårt att helt överblicka var 
behoven kommer att uppstå. Sammanta-
get föreslår översiktsplanen därför mark 
motsvarande ca 1000 ha i flera delar av 
kommunen för att möjliggöra närings-
livsutveckling när behoven uppstår.  

Verksamhetsområden i kommunens 
mindre tätorter
I kommunens mindre tätorter bedöms 
det möjligt att blanda verksamheter av 
olika karaktärer för att möjliggöra för 
flera olika etableringar. Redan planlagd 
mark för verksamheter finns i Molkom, 
som har flera livskraftiga större företag, 
samt i Vålberg, som har ett ett starkt 
näringsliv och ett strategiskt läge 10 
minuter från Karlstad, nära såväl E45, 
E18 och det privat drivna Älvenäs hamn.  

I Vålberg finns mark med järnvägsanslut-
ning. Även Väse har ett strategiskt trans-
portläge utefter E18 mellan Karlstad och 
Kristinehamn. 
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landlogistikcentral, som hanterar indu-
strilogistik. Översiktsplanen ger därför 
plats även för en kompletterande land-
godsterminal norr om Skåre längs Värm-
landsbanan, på lång sikt efter 2035. En 
samlad nod för sjöfart, tåg och väggods 
är dock prioriterat före ett rent landläg. 

I och med den ökade e-handeln kan 
det även finnas behov av flera mindre 

logistiknav som hanterar mer småskalig 
varudistribution, till och från butiker samt 
utgör noder för hemleveranser. Dessa har 
inte pekats ut i markanvändningskartan 
utan kräver ytterligare utredning för att 
hitta lämpliga lägen. 

RÄTT VERKSAMHET PÅ RÄTT PLATS 
I Karlstads kommun finns det en mång-
fald av verksamheter med varierande 
behov och grad av omgivningspåverkan. 
Aspekter som hyresnivåer, närhet till 
kund, tillgång till infrastruktur och 

gods bör hanteras samlat i en och samma 
punkt, i en samlad logistiknod i anslut-
ning till Karlstad hamn. 

Två alternativa lösningar Karlstad hamn
Översiktsplanen föreslår två alternativa 
möjligheter för dagens hamnverksamhet. 
Ett alternativ innebär utveckling av 
befintligt hamnområde med nya tågan-
slutningar, effektivisering och nya ytor. 
Det andra alternativet innebär att ham-
nen flyttas till ett utfyllt läge på Örshol-
men och ges nya anslutningar med väg 
och järnväg. Samtidigt flyttas/ersätts 
befintlig oljehamn med en ny bränsle-
depå söder om värmeverket, på södra 
delen av Heden. Samtidigt möjliggörs en 
expansion av Hedensverkets verksamhet. 

När en utvecklad eller helt ny logis-
tiknod för sjöfart, järnväg och väg finns 
på plats kan det eventuellt även finnas 
behov av en kompletterande större 
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belägna med gångavstånd till stadskärnan 
och goda förutsättningar för kollektivtra-
fik. Vissa av de befintliga verksamheterna 
är många gånger även lämpliga i bland-
staden med bostäder nära inpå. Att få in 
verksamheter i helt nybyggda blandstads-
områden är i det närmaste omöjligt 
eftersom hyresnivåerna ofta kräver 
hyreståliga verksamheter. Därför bör de 
befintliga verksamheterna värnas i 
samband med en stadsomvandling och, 
om möjligt, integreras som ett viktigt 
inslag i en blandstadens bebyggelse.  

Områden som lämpar sig väl för att 
integrera befintliga icke störande verk-
samheter i är t.ex Våxnäs industriområde, 
Tormestad och Zakrisdalsudden. 

Centralt belägna verksamhetsområden 
Karlstads befintliga centrala verksamhets-
områden omfattar verksamheter av 
mycket blandad karaktär med allt från 
skrotupplag, lager, logistik och tillverk-
ning till små kontorsfastigheter, verkstä-
der och service. Många av dessa verksam-
hetsområden ligger mycket centralt och 
vissa områden har samtidigt en mycket 
gles struktur. Flertalet av dessa områden 
har ytterligare potential till förädling och 
förtätning inom ramen för befintlig 
markanvändning. Inom dessa områden 
bör det dock inte förekomma miljöfarliga 
verksamheter.

Efterfrågade centralt belägna verksam-
hetsmiljöer är framför Lamberget, Tormes-

tad och Kalvholmen, Gräsdalen, Välsviken, 
Bråtebäcken, Ilanda samt verksamhetsom-
råden i kommunens mindre tätorter. Till 
denna kategori tillkommer också området 
i Eriksberg, där detaljplanering pågår för 
en del av området.

Störande verksamhetsområden 
Störande verksamhetsområdena rymmer 
verksamheter som innebär en hög grad av 
störning såsom buller, damm, lukt och 
en stor andel tunga transporter. Vissa 
verksamheter kan också vara miljöfarliga 

storlek på tomter är exempel på behov. 
Verksamheternas omgivningspåverkan 
kännetecknas å andra sidan av aspekter 
som buller, tunga transporter, utsläpp 
eller om verksamheten är besöks- eller 
personalintensiv. Det finns därför ett 
behov av att tydliggöra lämpliga områden 
utifrån verksamheternas olika karaktär.

Kontorslokaler
Vad gäller kontor bedöms det finnas ett 
relativt gott utbud av lokaler. Slutsatsen 
är att behovet av kontorslokaler kan 
mötas med befintligt och planerat 
kontorsbestånd. Eventuella ytterligare 
lägen för kontor bör prioriteras i kollektiv-

trafikstarka lägen speciellt för besöks- eller 
personalintensiva etableringar. Lägen för 
detta är tex Karlstad C, eller i skyltlägen 
utmed E18, tex vid Bergvik eller där 
kontor också kan fylla funktionen som 
bullerbarriär. Nya fristående kontorsbyggna-

der kan också bli aktuellt i företagsstarka 
områden samt i stadskärnan. 

Blandstad
I blandstaden finns en variation av olika 
funktioner som arbetsplatser, service, 
kultur och bostäder mm. Exempel på 
verksamheter i blandstaden är kontor, 
service, restauranger, småföretagare, 
handel, tjänste- och serviceföretag. 
Verksamheterna finns såväl i bottenvå-
ningar som fristående byggnader. Områ-
den som primärt prioriteras för bland-
stadsverksamheter är centrala Karlstad, 

stadsdelsområden samt centrumområden i 

kommunens mindre tätorter. På lång sikt 
finns också möjlighet att utveckla övriga 
centrumnoder.

Värna om verksamheter vid omvandling 
och stadsutveckling
I takt med att staden har vuxit har flera 
befintliga verksamhetsområden hamnat 
närmare bostadsmiljöer och utgör idag 
intressanta områden för stadsomvandling.  
Dessa områden är i många fall strategiskt 
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mindre tätorterna med omland finns 
utvecklingsmöjligheter för lantliga besöks-

mål, som t.ex gårdsbutiker, marknader 
och gästgiverier men också naturturism. 
Norsälven, vänerstranden i Väse, vand-
ringslederna i Molkom och Örtensjöarna 
eller Skutberget utgör viktiga områden 
för detta. Inom denna del av besöksnä-
ringen finns stora möjligheter till utveck-
ling både inom skärgårdsturism, men 
också vandring, fiske, MTB-cykling natur- och 

äventyrsaktiviteter mm. 
Vänerskärgården har stor potential för 

naturbaserad besöksnäring och bör 
tillgängliggöras. Det kräver dock möjlig-
heter till båtangöring och säsongsbetonad 
service i potentiellt välbesökta platser i 
skärgården.

Stadskärnan, med muséer, opera och 
teaterverksamheten samt Mariebergssko-
gen utgör centralt belägna besöksmål med 
potential för besöksnäring. Karlstad 
skulle behöva fler reseanledningar och 
specifikt ett resmål för barnfamiljer. 

Konferensturismen på KCCC är viktig 
för Karlstads hotellutbud, och utgör en 
viktig del av affärsturismen. Anläggning-
en står dock inför en stor utmaning att 
hämta igen besökarna efter pandemin. 

Hotellbranschen har också lidit svårt 
under pandemin men utgör en mycket 
viktig del av Karlstads näringsliv och 
möjligheter till utveckling. 

MARK FÖR OMLOKALISERINGAR 
Företag som berörs av stadsomvandling 
eller av annan anledning ser behov av att 
flytta sin verksamhet, ska kunna erbjudas 
ny plats för sin verksamhet utifrån 
verksamhetens behov. Vid marktilldelning 
är det särskilt viktigt att hushålla med 
mark för att vid behov kunna möjliggöra 
omflyttning av ytkrävande verksamheter 
i centrala lägen. Exempelvis kan det bli 
aktuellt vid en eventuell omvandling av 
Tormestad, Våxnäs, eller hamnen om 
vissa verksamheter inte kan ligga kvar vid 
en stadsomvandling.  

och kräver etableringslägen där det är 
förenligt med omgivningen. Det kan 
handla om tillverknings- och verkstadsin-
dustri, yt- och transportkrävande verk-
samheter, uppställning av stora fordon, 
mellanlagring av produkter och material, 
återvinningscentraler, logistik och energi-
produktion.

Områden som är lämpliga för verk-
samheter av en mer störande karaktär är 
delar av Örsholmen och hamnområdet, 
Bråtebäcken med föreslagen expansion,  

Heden, logistikområdet vid Rv 62 och 
Karlstad Flygplats. 

Verksamheter i skyltlägen 
Det finns en stor efterfrågan på verksam-
hetsmark i skyltlägen, bland annat för 
branscher som transport, lager och 
logistik. Lokaliseringarna ger näringslivet 
en direkt närhet till infrastruktur och 
exponeringsmöjligheter. Samtidigt är 
marken ofta olämplig för bostäder men 
kan fungera väl som verksamhetsmark. 
Prioriterade områden för dessa typer av 
verksamhetslägen är E18, E45 samt Rv 61, 

62 och 63. Även Värmlandsbanan är intres-
sant som skyltläge, sett från tåget. 

 Verksamhetsområden i strategiska 
skyltlägen är Eriksberg, Bråtebäcken och 
Väse längs E18, logistikområdet vid Rv 62, 
och områden i Vålberg/Edsvalla längs E45.

Uppställningsytor och upplag
Verksamhetsområden där en del av 
markytan inte bebyggs, exemeplvis 
uppställningsbara ytor av större fordon 
och maskiner, upplag eller mellanlagring 
av produkter, restprodukter och varor är 
något som det idag råder brist på. Denna 
typ av verksamhet bör i första hand 
prioriteras i mindre centrala lägen för 
hushålla och mer effektivt nyttja verk-
samhetsmark i centrala Karlstad.

Utvecklingsområden för Besöksnäring
Översiktsplanen föreslår flera utveck-
lingsområden för besöksnäring. I de 
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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Viktiga ekosystemtjänster
Gröna områden ger även stora fördelar 
för stadens ekosystemtjänster, som 
parkbris, svalkande grönska, biologisk 
mångfald av växter och djur, matproduk-
tion, rening och reglering av vatten för 
att minska riskerna för översvämning 
och utsläpp vid skyfall (se mer sida 110). 
Att nyttja kommunens gröna områden 
för att minimera skador från regn, 
översvämningar, utsläpp och ge möjlighet 
till naturliga system för att hantera 
klimatförändringar och skapa mer 
attraktiva livsmiljöer innebär stora vinster 
för kommunen.  

Även små gröna ytor som gröna 

villaträdgårdar och bostadsgårdar utgör 
viktiga områden för de gröna spridnings-
korridorerna för växter och djur. Villaom-
råden är t.ex en viktig del i stadens 
biologiska korridorer för bin och andra 
pollinatörer. Alla stadens gröna miljöer 
behöver samverka för att skapa hållbara 
urbana ekosystem. 

En bredd av friluftsområden
I dagsläget finns en bredd av gröna 
miljöer för såväl ekosystemtjänster som 
för återhämtning, utomhusaktiviteter och 
friluftsliv. Inne i staden finns mindre 
frilufts- och aktivitetsområden som 
Svinbäcksberget, Göteborgsudden, Bergviks 

udde, Gubbholmen, Trollkoneberget, Marie-

bergsskogen, Örsholmstjärnen och Jakobs-

bersgsskogen. Större frilufts- och aktivi-
tetsområden i och utanför stadsområdet 
finns i I2-skogen, Tyrskogen, Rudsskogen, 

Sörmon, Skutberget, Klarälvsdeltat, Berghol-

men, Alsternäset och Alsterdalen. Hela eller 
delar av samtliga ovanstående områden är 
utpekade för att bevaras som friluftsom-
råden i översiktsplanen. 

Olika former av friluftsliv
För att kunna skapa plats för Karlstads 
invånare att bedriva olika former av 
friluftsliv, delar översiktsplanen in de

TÄTARE STAD MED MER GRÖNSKA
En tätare stad med fler invånare och 
tätare miljöer kräver också fler parker 
och friluftsområden för vila, aktiviteter, 
återhämtning, lek och motion. 

Tätare stadsstrukturer ger möjligheter 
att bevara större delar av de områden 
som idag fungerar som socialt viktiga 
skogs- och parkområden för friluftsliv 
och uteaktiviteter både i och intill staden. 

Viktigt för folkhälsan
Stadens friluftsområden, ger möjlighet 
för invånarna att ta sig ut i naturen för 
att promenera, motionera, plocka svamp 
och bär eller utöva någon form av 
naturbaserad aktivitet. Vistelse i det gröna 
gagnar folkhälsan oavsett om det sker i 
friluftslivsområden eller i staden. Därför 
har en utgångspunkt i markanvändnings-
förslaget varit att i hög grad bevara 
kvalitetsytor för naturvistelse inom och 
utanför stadsområdet. 

XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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Den tredje formen utgör friluftsliv med 

fokus på kulturmiljöer som kulturlandskap, 
landskapsbildsskyddade områden, ruiner, 
fornlämningsområden mm och andra 
kulturhistoriska utflyktsmål. Dessa 
områden är lämpliga för aktiviteter 
motsvarande mer traditionellt friluftsliv.

Översiktsplanen möjliggör även ett 
större område för störande friluftsliv norr 
om flygplatsen, som kan realiseras i takt 
med att befintlig täktverksamhet upphör. 
Detta kan eventuellt utgöra ett alternativt 
läge för ny skjutbana eller motorbana. 

URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Anlagda miljöer som parker och ansade 

grönstråk fungerar lika bra för såväl olika 
typer av ekosystemtjänster som för 
uteaktiviteter och återhämtning. Stads-
trädgården, Sandgrundsudden, Museipar-
ken, Mariebergsskogen och Pråmkanalen 
utgör de största och viktigaste av en rad 
attraktiva parker i staden. 

naturbaserade aktiviteterna i 8 olika 
kategorier av friluftsliv. Det är aktiviteter 
som i olika undersökningar relaterats till 
friluftsliv. Översiktsplanen reglerar 
nyttjandet genom markanvändningskar-
tan i fyra olika typområden för friluftsliv 
där dessa 8 kategorier av aktiviteter 
sammantaget ska kunna ske.  

Ett typområde omfattar mer traditio-

nella former av friluftsliv och återhämtning 
med stort fokus på naturupplevelsen. 
Dessa områden kan även rymma frilufts-
aktiviteter som promenader, motion, 
MTB-cykling på leder, bad samt kon-
struktioner för vindskydd, grillplatser 
och liknande. Andra områden möjliggörs 
även för naturbaserade utomhusaktiviteter 
och ett mer lek- och äventyrsinriktat 

friluftsliv med utflyktslek, höghöjdsbanor, 
klättring, fri terrängcykling, tävlingsverk-
samhet, frisbeegolf samt mer kommersi-
ella former av friluftsliv som golf, skidåk-
ning och slalom, kallbad och liknande. 
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I många bostadsområden har gårdar 
tagits i anspråk för parkering. Gröna 

gårdar främjar de ekologiska korridorerna 
och ger möjligheter till lek, utevistelse 
och sociala möten, vilket gynnar folkhäl-
san. Enligt plan- och bygglagen (PBL 8 
kap 9§) ska utevistelse prioriteras före 
parkering om tillräckliga ytor saknas. 

Nya former av gröna miljöer 
I dagsläget läggs fokus för den attraktiva 
staden ofta på stadens naturområden. 
Gestaltade gröna stadsrum och torg 
glöms dock ofta bort, men har stor 
potential att bredda stadens utbud av 
gröna vistelsemiljöer.  

En form som idag saknas är öppna 

gestaltade landskapsparker vilket skulle 
kunna utvecklas till ett spännande 
tillskott i t.ex områden som Ulleberg eller 
kring Örsholmstjärn, tillsammans med 
hästar och befintliga aktiviteter. 

Våtmarksparker som kan mildra 
extrema väderhändelser, kan vara lämp-
ligt i bl.a Våxnäs som en del av Låglan-
det. I hårdgjorda och arkitektoniskt 
känsliga stadsmiljöer kan gestaltade gröna 

skyfallstorg, som bildar sänkor i stadsbe-
byggelsen och fångar upp regnvatten, 
utgöra en effektiv lösning, medan regn-

bäddar, som vid Packhusallén, kan utgöra 
ett komplement längs stadens gator.

Fickparker, dvs små parker, kan vara av 
tillfällig eller permanent karaktär, och är ett 
sätt att på liten yta förstärka antalet 
gröna platser i staden. Förutom att fick- 
parken utgör en social mötesplats kan 
den även fungera som stadsdels- eller 
rehabträdgård, lekmiljö eller tyst plats.  

Fler platser för urbant friluftsliv
Utöver stadsmässiga grönytor behövs 
även fler stadsnära områden för urbant 

friluftsliv i form av badplatser, natursköna 
pulkabackar och grillplatser, enklare 
mountainbikeleder, paddling, bouldering, 
äventyrslek mm. Samtliga miljöer är 
viktiga delar för att skapa en socialt 

Mindre parker som Selmaparken, Älv-
brinken, Residensparken, Vasalunden, 
Malmtorget m.fl utgör viktiga delar av 
stadens gröna kulturmiljöer och platser 
för promenader, motion, lek och vila. 

Behov av upprustning och utveckling
Många park- och gårdsmiljöer av offent-
lig karaktär, i framför allt stadens bo-
stadsområden, är idag inte helt funktio-
nella vare sig för ekosystemtjänster eller 
utevistelse. Kan dessa grönytor förstärkas 
ökar upplevelsen av den ”gröna staden” 
och tillgången till gröna miljöer. 

Ett sådant exempel utgör det öppna 
fältet i Ruds bostadsområde. Förstärks ytan 
med inslag av träd och annan vegetation 
för skugga, gröna lekmiljöer och platser 
för vila, samtidigt som den öppna karak-
tären i området bevaras, kan dagens torra 
och relativt upplevelsefattiga miljö bli en 
stor tillgång för både Rud och intillig-
gande stadsdelar. 

En successiv upprustning pågår idag 
av Karlstads strandområden. Sandgrund, 
Älv- och Museigatan, Tyggårdsviken och 
Kannikenäsbanken mfl har över åren 
gjorts tillgängliga för promenader, 
sittplatser, bad mm. Arbetet med att 
öppna upp och rusta stadens strandområ-
den behöver fortsätta. 
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Stadsodling
Urban stadsodling omfattar bl.a möjlighe-
ter till odling i staden och kan omfatta 
både privat och kommersiell odling i mindre 

skala. Stadsodling har slagit igenom stort 
bl.a i världens storstäder, där många olika 
typer av lösningar prövas i både stor och 
liten skala, tom med djurhållning. 

I Karlstad finns en välskött förenings-

anknuten odling på grönytorna i anslut-
ning till Stadsträdgården. I södra Kropp-
kärr, Steffens minne och vid Tyrskogen 
ligger tre av Karlstads större koloniområ-
den. 

I sin enklaste form sker stadsodlingen 
i anslutning till bostaden i mark, bal-
konglådor eller kragpallar. En del bo-
stadsföreningar möjliggör odling för de 

boende i rabatter och på gårdar. Förutom 
att bidra till matproduktion utgör od-
lingsmiljöerna biologiska spridningskor-
ridorer, och kan även fungera som sociala 
mötesplatser i stadsdelarna. 

hållbar och attraktiv stad för alla åldrar. 
Trycket är idag högt på alla former av 
centrala utomhusmiljöer, vilket sannolikt 
är en trend som är här för att stanna. 
Översiktsplanen föreslår därför att ytterligare 

möjligheter för urbant friluftsliv bör iordning-

ställas i stadsområdet. Exempelvis kan 
ytterligare badstränder iordningställas på 
bl.a Orrholmen, medan nya större 
pulkabackar med grillplatser i naturmiljö 
bör vara möjliga att skapa t.ex i de södra 
delarna av I2-området, vid Kronoparken 
samt vid Södra Kroppkärr. 

Teknisk grönska
Gröna väggar, gröna tak, planteringar 
samt solitärträd, trädalléer och andra 
former av stadsgrönska är bra sätt att 
främja de urbana ekosystemtjänsterna i 
hårdgjorda delar av staden. Stora träd och 
planteringar bidrar till ett mer attraktivt 
lokalklimat och skapar ökad trivsel, när 
annan grönska är svår att få plats med. 

 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 73

MARK OCH VATTENANVÄNDNING



74 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING74 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

från grundprincipen att samla hellre än att 

sprida (se sid 44). De mindre tätorterna 
har länge varit eftersatta vad gäller 
bostadsutbyggnad trots att utbyggnaden 
på landsbygden varit förhållandevis hög. 
Under den senaste 10-årsperioden är det i 
princip enbart Skattkärr som komplette-
rats med ytterligare bostäder. För målet 
om landsbygdsutveckling är det en 
avgörande fråga om det är de glesbebygg-
da delarna av kommunen som ska 
utvecklas eller om det är tätorterna. 
Översiktsplanen föreslår sammanlagt en 
utbyggnad av 5000 bostäder på landsbyg-
den fördelat på olika samhällen. Större 
fokus har lagts på Väse och Vallargärdet 
som utgör två av de minsta orterna, samt 
Skattkärr. Alla har en stor potential för 
utveckling, och Väse har tågstation vilket 
är en prioriterad fråga. För verksamhets-
mark finns utpekade områden i samtliga 
orter. Planlagd mark finns dock primärt i 
Molkom och Vålberg.    

Väse — 1500 nya bostäder och  
verksamhetsmark
Väse har en nyligen framtagen byggvision 
som pekar ut lägen för ca 1500 nya 
bostäder i blandade upplåtelseformer 
främst i samhället men även utanför 
samhället vid Vänern och vid Panken. 
Huvudsakligt fokus är småhus. I norra 
delen av samhället kring Värmlandsrasta 
och brandstationen samt österut finns 
möjligheter till verksamhetsutveckling i 
goda skyltlägen längs E18. 

Tågstoppet i Väse är mycket viktigt 
för samhället och skapar tillsammans 
med närheten till Vänern och ett levande 
föreningsliv, skola mm en stor potential 
för utveckling. Ut mot Arnön finns stora 
möjligheter till besöksnäring och nya 
utflyktsmål. 

Skattkärr — 1500 nya bostäder
Skattkärr har stor potential för utveck-
ling med bl.a attraktiva förtätningsmöjlig-
heter inne i orten, längs strandlinjen mot 

UTBYGGNAD 
LANDSBYGD

DAGENS LANDSBYGDSSTRUKTUR
År 2019 fanns strax över 10 400 bostäder 
på Karlstads landsbygd, varav ca 6 600 
bostäder låg inom de mindre tätorterna 
(inklusive Skåre) och ca 3 700 bostäder 
låg i spridda lägen utanför tätorterna. 

Högst efterfrågan råder kring närom-
rådet för Karlstad, där fokus de senaste 
åren legat på byggande i Skattkärr samt i 
Vallargärdets omland, framför allt utmed 
Edsgatan. 

Invånartätheten per bostad i kommu-
nens lantliga lägen och mindre tätorter är 
hög, vilket till viss del kan bero på 
utbyggnaden och en hög andel inflyt-
tande familjer i vissa områden. 

För att gynna en bra samverkan 
mellan stad och landsbygd behöver de 
minsta tätorterna stärkas och goda 
hållbara förbindelser med bland annat 
kollektivtrafik och cykel skapas mellan 
Karlstad och dessa orter. 

BYGGVISION – ETT VERKTYG FÖR 
TÄTORTERNAS UTVECKLING
Byggvision är ett visionsarbete med syfte 
att finna attraktiva lägen för utveckling 
av främst bostäder, men även möjliggöra 
potentiella områden för verksamheter 
och besöksnäring och samla behoven 
kring de sociala frågorna. 

Byggvisioner för Väse är godkänd och 
byggvisioner för Norsbygden samt Ulvsby 
(Vallargärdet) är påbörjade. Därefter 
kommer Molkom, Skattkärr och Skåre att 
behandlas. Översiktsplanen ser byggvisio-
nerna som ett viktigt underlag för den 
fortsatt utvecklingen av landsbygden. 

SAMMANFATTAD UTVECKLING FÖR 
KOMMUNENS MINDRE TÄTORTER 
OCH GLESBEBYGGDA DELAR
För att skapa en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar utbyggnadsstruktur 
på landsbygden utgår översiktsplanen 

MARK OCH VATTENANVÄNDNING
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.

För att stärka Vallargärdets befintliga 
tätort  bedöms det som lämpligt att 
möjliggöra en förlängning av samhället 
mot nordväst. En ny samlad och tät 
småhusbebyggelse motsvarande ca 1 200 
nya bostäder i en trädgårdsstadsstruktur 
skulle bidra till ett ökat underlag för 
service mm, samt skapa attraktiva boen-
demöjligheter på kort pendlingsavstånd 
med buss till Karlstad tätort. Komplette-
ringar i befintliga miljöer på gångavstånd 
från Vallargärdet kan också vara aktuellt. 
Fokus ska dock i första hand ligga på 
områden som ligger på gång- och cykelav-
stånd från kollektivtrafiknoden i Vallar-
gärdet, dvs 2 km. Det innebär att byggna-
tioner i mellanliggande områden föreslås 
utgå tills utbyggnad fullföljts i Vallargär-
det. 

Vänern samt i omgivande landsbygd. 
Strandremsan utgör en av de få kvarva-
rande områden i Karlstad där det är 
möjligt att uppföra en Vänernära skär-
gårdsbebyggelse i en tät struktur nära ett 
centrum, vilket ställer stora krav på en 
noggrann och genomarbetad lösning. 
Nytillskottet ska stärka och lyfta attrakti-
viteten för samhället i stort. På sikt när 
Värmlandsbanan uppgraderats till ett 
dubbelspår kan ett nytt stationsläge vara 
aktuellt i Skattkärr. 

Jäverön — 200-1000 nya bostäder
Jäverön är utpekat som ett utredningsom-
råde i kommunens LIS-plan. I den norra 
delen av ön finns potential att utveckla 
ett tätbebyggt skärgårdssamhälle motsva-
rande Gullholmen på Orust, eller andra 
liknande bilfria skärgårdssamhällen. 
Möjligheter för naturanpassad besöksnä-
ring var ett annat syfte med utrednings-
området i LIS-planen. Om en utveckling 
blir aktuell bör detta utredas samtidigt. 

Ön nås i dagsläget via en vägfärja från 
Herrön som innebär att ön har begränsad 
biltillgänglighet. Vägen genom Herrön är 
smal och saknar vägkanter, vilket gör den 
trafikosäker för oskyddade trafikanter. 
Även VA-frågan utgör en utmaning. 
För att ett utbyggnadsområde för året-
runtboende på ön ska bli aktuellt krävs 
att området gestaltas utifrån mycket 
specifika förutsättningar, vilket lämpligen 
samordnas genom en arkitekttävling eller 
parallellt uppdrag. Målsättningen bör 
vara att skapa ett modernt, bilfritt och 
unikt skärgårdssamhälle för en tät 
småhusbebyggelse som skulle kunna 
omfatta ca 200 bostäder som en första 
etapp med möjligheter till utveckling.

Vallargärdet — 1200 nya bostäder
Vallargärdet utgör en intressant plats för 
förtätning som skulle må väl av ett ökat 
befolkningsunderlag. Området är popu-
lärt och VA- utbyggnad pågår. 
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De små prickarna motsvarar byggande på landsbygden 2010-2020 med  
1-4 hus per prick. Skattkärr utgör den enda tätorten där det byggts fler 
bostäder. I Väse och Vallargärdet har det tillkommit ett hus.
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Molkom har ett starkt näringsliv och 
möjligheter till utveckling finns på 
planlagd mark. 
 
Vålberg — 250 nya bostäder och verk-
samhetsmark
I Vålberg pågår ett byggvisionsarbete som 
pekar ut områden för förtätning och 
andra utvecklingsmöjligheter för samhäl-
let. Vålberg har goda förbindelser till 
centrala Karlstad och ligger ca 10 minu-
ters färdväg från stan med bil, vilket gör 
det till ett mycket intressant samhälle för 
utveckling av bl.a verksamheter. Älvenäs 
har en privat hamnaktör som avser 
utveckla verksamheten, och verksamheten 
kan utgöra ett viktigt komplement till 
Karlstad hamn som logistiknod för 
skrymmande gods som delar till vind-
kraft mm. I Vålberg finns planlagd mark 
för verksamheter samt möjligheter till 
successiv utveckling både längs E45 men 
också inne i samhället kring järnvägen 
samt kring Älvsbyghus gamla fastighet.  
Vålberg är i stort behov av fler mötesplat-
ser och utomhusaktiviteter för unga i 
samhället. Frågan bör hanteras inom 
ramen för byggvisionen. 

Edsvalla — 100 nya bostäder  
(med tågstopp + 1000 bostäder)
Edsvalla utgör ett samhälle med mycket 
stor potential för utveckling. Kollektivtra-
fiken är idag bristfällig med låg turtäthet 
och långa restider. Tätorten har få bo-
ende och skulle gynnas av fler invånare, 
bl.a för att öka underlaget för kommersi-
ell och offentlig service samt kollektivtra-
fik. Med vissa tillskott av förtätning 
finns en stor potential för mysiga miljöer 
kring centrumkärnan med attraktiva 
mötesplatser. 

Innan en konkurrenskraftig kollektiv-
trafik finns på plats är dock någon större 
utveckling av samhället inte aktuell. Ett 
potentiellt tågstopp har diskuterats och 
skulle eventuellt vara möjligt längs Norge-
Vänerbanan, vilket skulle motivera en 

 
Molkom — 250 nya bostäder
Molkoms tätort är relativt stor redan i 
dagsläget och ligger vackert invid Mol-
komsjön och Borssjön. Rv 63 utgör ett 
viktigt stråk för förbipasserande turister, 
såväl mot Mangenbaden, kulturreservatet 
i den nordöstra kommungränsen, vand-
ringslederna vid Brattforsheden samt mot 
naturturismområdena kring Örtensjöarna 
och Östanås/Älvsbacka. Lis-planen pekar 
ut f.d. Bäverland som möjligt för utveck-
ling av besöksnäring. Miljön lämpar sig 
väl som naturskön konferensanläggning 
samt för naturturism. Det gör att det 
också finns potential för besöksnäring i 
Molkom som kan stötta handel, restau-
ranger mm. En rastplats längs 63:an i 
norrgående riktning inne i samhället 
strax norr om bussterminalen, på samma 
sida som badet, skulle kunna locka 
resenärer vilket skulle främja intillig-
gande restauranger. 
Molkom har ett stabilt näringsliv, och 
mycket planlagd mark för ytterligare 
tillväxt inom näringslivet. Folkhögskolan 
utgör en viktig del av livet i samhället, 
liksom kursverksamheten på Ängsbacka. 
Samhället har även en liten ekoby.  

MARK OCH VATTENANVÄNDNING

Wiksfors bruk i Lillerud, Säffle, utgör en mycket lyckad omvandling av en kulturhistorisk 
indutrifastighet till ett levande besöks- och företagsområde med en blandning av företag, 
vedugnspizzeriabruksbutik, vintagebutik, utställningslokaler mm.. 
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Tuggelite. Utbyggnader i anslutning till 
järnvägen bör dock avvakta beslut om 
dubbelspårsutbyggnad. Ilanda verksam-
hetsområde utgör en viktig del av nä-
ringslivet i Karlstad. Området är efterfrå-
gat och utvecklingsmöjligheterna har 
nyligen utretts men inte bedömts som 
genomförbara. Ett potentiellt utvecklings-
område för logistikområde invid järnvä-
gen har pekats ut för att möjliggöra 
eventuell utveckling på lång sikt. 

större satsning av bostäder i samhället. 
Edsvalla rymmer också vackra miljöer 

utmed Norsälven som har stor potential 
för såväl besöksmål och turism inom 
fiske, vandring, kanotpaddling, utflykter 
och konferenser. Den gamla bruksmiljön 
utgör en unik och välbevarad anläggning 
i kommunen som på sikt skulle kunna 
utvecklas till ett kombinerat arbetsom-
råde och besöksnäringsmiljö, motsvaran-
de t.ex Wiksfors bruk i Säffle, eller Nääs 
fabriker i Alingsås.  

Alster —  ca 250 nya bostäder 
Alter ingår som en stadsdel i Karlstad 
tätort, men utgör ursprungligen ett eget 
samhälle. För närvarande pågår ett 
framtagandet av detaljplan för fastigheten 
Brödet, för ca 100 bostäder samt ett 
planprogram för Busterud - Lungvik som 
skulle kunna bidra till en varsam kom-
plettering av bostäder i den lantliga 
miljön i området. Antalet bostäder 
uppskattas utifrån pågående programar-
bete till ca 150. Nyligen har en detaljplan 
för komplettering av villatomter i Buste-
rud färdigställts. Byggnation pågår. 

Skåre — 500 nya bostäder
I Skåre pågår planering för att skapa en 
ny vall som skydd för översvämning, 
vilket kan öppna vissa möjligheter till 
förtätning i Skåre. Norr om samhället i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
finns ett område som skulle lämpa sig väl 
för en större bostadsutbyggnad. I övrigt 
finns mindre delområden som bedöms 
som lämpliga att utvecklas för bostäder i 
anslutning till Skåreberget och mot 

MARK OCH VATTENANVÄNDNING

Utbyggnaden av de mindre tätorterna fokuseras primärt på Väse, Vallargärdet och 
Skattkärr, som har stort behov av utveckling eller högt bebyggelsetryck.
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PÅGÅENDE PROJEKT
I kommunen pågår och planeras just nu 
ett antal mer omfattande projekt. Rese-

centrum i Karlstad blir ett nav för allt 
resande där busstrafik via Hamngatan 
kopplas ihop med tågtrafiken. Vikenpas-

sagen binder även ihop Karlstads centr-
um med stadsträdgården och stadsdelarna 
söder om järnvägen.

Vikenförbindelsen ska förbättra trafik-
flödet genom centrala Karlstad och 
förenkla det hållbara resandet och 
sträcker sig från Hamngatan via Sjömans-
gatan bort till Karl IX och Klaraborgs-
bron.

INFRASTRUKTUROMRÅDEN
Översiktsplanen föreslår infrastrukturut-
veckling vid bland annat Välsviken, 
Bergvik och i triangeln mellan Våxnäs, 
Strand och Klaramotet. Dessa kallas i 
översiktsplanen för infrastrukturområ-
den. Vid Välsviken pekas marken ut för 
framtida bangårdsområden som bör 
förses med en anslutning till hamnen via 
Örsholmen.

NYA JÄRNVÄGSSTRÄCKNINGAR
I översiktsplanen föreslås utredningsom-
råden och flera potentiellt nya järnvägs-
sträckningar. En dubbelspårsutbyggnad 

krävs för Värmlandsbanan, översiktsplanen 
medger såväl kapacitetsförsträckningar i 
befintlig sträckning och möjliga alterna-
tiva linjeval. Förbättrad kapacitet på 
Värmlandsbanan är förutsättning för 
Oslo-Stockholm 2.55.  

Ett triangelspår mellan Skoghallsbanan 
och Värmlandsbanan är en möjlig åtgärd 
för att minska belastningen på Karlstad 
C och Värmlandsbanan som behöver 

utredas vidare. 
Vålbergsrakan ses som del i förbättrade 

restider för persontrafik mot Vålberg, 
Grums, Säffle, Åmål och vidare söderut 
mot Göteborg. Vålbergsrakan ligger kvar 
men smalnas genom I2-skogen. Utred-
ningsområdet kompletteras även med en 
sträckning längs E18 sam via Karlstad 
flygplats och Edsvalla. 

En järnvägskoppling mellan Värm-
landsbanan och hamnområdet är en 
förutsättning för hamnverksamheten. Det 
kommer krävas nya spår till hamnen. 
Sträckning för dessa spår beror på ham-
nens framtida lokalisering.

NYA GÅNG- OCH CYKELKOPPLINGAR/
BROAR
En stad och tätort behöver vara prome-

nad- och cykelvänlig och hur vi än reser till 
och från våra mål så sker alltid första 
och sista delen av resan till fots. Det är 
därför viktigt att fotgängare och cyklister 
prioriteras. 

Översiktsplanen föreslår bland annat 
nya gång- och cykelbroar mellan Klara-Sand-

grund samt mellan Råtorp-Färjestad. 
Goda cykelförbindelser mellan Karl-

stad tätort, kommunens mindre tätorter 
och grannkommuner är viktigt för det 
regionala cyklandet. Översiktsplanen 
föreslår därför cykelstråk till och från 

tätorterna.

NYA VÄGAR/VÄGBROAR
I takt med att Karlstad växer behövs det 
också kapacitetsförstärkningar, nya 
förbindelser, vägar och broar. 

Södra förbindelsen planeras för att 
avlasta trafiken genom centrum. En 
södra förbindelse omfattar nya broar 
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För att lyckas med ett välfungerat 
kollektivtrafiksystem behövs attraktiva 
bytespunkter. Översiktsplanen föreslår 
därför ett antal potentiella lägen för 
bytespunkter och hållplatser för regional 
trafik. Det finns fördelar med att samlo-
kalisera mobilitetsnoder och service till 
viktigare bytespunkter. Detta genom att 
nyttja omgivningen kring bytespunkterna 
för byggnation. 

Utredningsområden för framtida 

bussdepåer föreslås också. 
I regionen finns det förutsättningar 

för pendeltågstrafik. Tillsammans med 
befintliga stopp i Väse, Välsviken och 
Karlstad C bedöms Skattkärr, Vålberg och 
Edsvalla vara mest intressanta för framtida 

tågstopp.

Kartbergsbron och Nya Jakobsbergsbron, 
vägar och anslutningar till det nya 
planerade bostadsområdet Jakobsberg. 

En ny Östra förbindelsen kopplar 
samman Hammaröleden, över Kalvhol-
men, med Örsholmsleden. Förbindelsen 
bidrar till att flytta tungt och farligt gods 
bort från Tormestad.

Välsviksförbindelsen är en parallellväg 
som föreslås mellan Kroppkärrsmotet 
och vidare ner mot Välsvikens handels-
plats för att möjliggöra en fortsatt utbygg-
nad av snabbusstråket.

KOLLEKTIVTRAFIK
Karlstadsstråket föreslås fullföljas och 
utöver den sista etappen i stråkets första 
linjedragning mellan Stora torget och 

Bergvik föreslås också den andra linje-
dragningen gå från Bergvik till Campus via 

Karlstad C och Välsviken, vilket gör stråket 
till en ”8”.
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UTVECKLINGSINRIKTNING

Textinledning Unt, qui di doloris modita doluptas arcit que cum fac  
cature mo quiam rem renis atatem faccat volupta tionsedios numquas  
nem nulparumquam eariaer ioriam am volupienti re, ipsuntiusda  
se volo optaerum estem qui blabor sedis alique nosanda ntusdam,  
sit, inctur sumquo cum, omnis quam as seque rehendunt, odis plitatis 
milis expl iqui dolorepta esciur.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
Ett av översiktsplanens syften är att redovisa hur kommunen avser att 
beakta och tillgodose allmänna intressen vid planering och beslut om 
användning av mark- och vattenområden. Generellt ska mark- och 
vattenområden användas för de ändamål som områdena är mest 
lämpade för utifrån god markhushållning och hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Många konkurrerande markanspråk medför att det 
krävs avvägningar mellan både bevarandeinriktade och exploaterings-
inriktade allmänna intressen. Avsnittet redovisar även kommunens syn 
på andra tematiska markfrågor som exempelvis infrastrukturförsörj-
ning, tekniska behov samt hälso - och säkerhetsfrågor.
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befolkningen ska öka med minst 1 
procent per år och framöver kommer det 
innebära runt 1 000 nya Karlstadsbor per 
år. Ett övergripande mål i den strategiska 
planen är att karlstadsborna ska ha 
tillgång till bra bostäder.

Allt fler väljer att flytta till Karlstad 
och vi behöver bli fler för att ha råd med 
välfärden och trygga jobben i regionen. I 
kommunen har det över tid funnits ett 
uppdämt bostadsbehov och byggandet 
har på senare år tagit fart men det finns 
fortsatt ett behov. År 2050 beräknas vi att 
vara omkring 125 000 Karlstadsbor vilket 
gör att vi behöver planera för 30 000 nya 
bostäder och service som skolor, försko-
lor och äldreboenden till dess.

Kommunens ambition är att tillskapa 
nya stadsdelar och bostadsområden samt 
öka tätheten i staden genom att komplet-
tera med nya bostäder på lämpliga 
platser. Det innebär en fortsatt priorite-
ring av fler bostäder i varierande storlek, 
bostadstyp och upplåtelseform. Kommu-
nens bedömning är att det finns förut-
sättningar för bostadsbyggande i hela 
Karlstads tätort och i alla kommunens 
mindre tätorter.

Bostadsbehov
Kommunen bedömer att det finns ett 
behov om att planera för 30 000 nya 
bostäder. Nedan presenteras ett spann 
kring hur tillkomsten av nya bostäder 
bör fördelas per bostadstyp*. 

• Småhus 8 700 - 10 200
• Lägenheter 15 600 - 17 400
• Specialbostäder 2 700 - 5 400 

BOSTADEN ETT GRUNDLÄGGANDE 
BEHOV
Ett grundläggande behov för alla männ-
iskor är tillgången till en bostad och 
samhällsservice. Bostaden är en central 
punkt för en människas trygghet och 
utgör en grund för ett gott liv. Möjlighe-
terna till en egen bostad påverkas av 
faktorer som missbruk, funktionsnedsätt-
ning och begränsade ekonomiska resur-
ser. Jämlika levnadsförhållanden med bra 
bostadsförhållanden skapar goda upp-
växtvillkor och ett tolerant samhälle. Det 
är även viktigt att kunna erbjuda attrak-
tiva och hälsosamma boendemiljöer med 
kommunal service och blandad bebyg-
gelse för att möjliggöra fler att bosätta sig 
i kommunen. Under livets olika skeden 
varierar behovet av bostadstyp och 
samhällsservice, tillgången till dessa ska 
alltid utgöra en trygg grund för Karl-
stadsborna.

Det är av stor vikt att samhällsservi-
cen i hela kommunen byggs ut i takt med 
befolkningsutvecklingen och bostadsbyg-
gandet det för med sig. Att skapa förut-
sättningar för nya bostäder och samhälls-
service är ett av kommunens viktigaste 
ansvarsområden i arbetet med att behålla 
och öka Karlstads attraktivitet. Därför 
behöver kommunen möta det behov och 
den efterfrågan som finns både hos 
dagens och framtidens Karlstadbor. 

ETT VÄXANDE KARLSTAD
Karlstads kommun växer, sedan millen-
nieskiftet har kommunens befolkning 
ökat från cirka 80 000 till fler än 94 000 
Karlstadbor. Kommunen har som mål att 

* Fördelning av bostäder är framskrivet på tre sätt. Dels utifrån befintligt bestånd, dels utifrån en jämförelse av bo-
stadsbeståndet i kommuner med ca 150 000 invånare, samt en framskrivning utifrån befolkningsprognosen och den 
vanligaste bostadstypen per åldersgrupp. Detta resulterade i 29-33 % småhus, 53-58 % lägenheter samt 9-18 % special-
bostäder. Fördelningen visas inom ett spann med hänsyn till tidsperspektiv och förändringar i marknadens behov.

BOSTÄDER OCH BEFOLKNING
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Därför bör det på sikt, där så är möjligt, 
möjliggöras för en större variation av 
upplåtelseformer i områden där det idag 
finns en obalans i syfte att öka mångfal-
den på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggande i de mindre tätorterna
Det finns en utmaning i flera av de 
mindre tätorterna som hänger samman 
med att det tidigare har varit ifrågasatt 
om det är ekonomiskt med bostadsbyg-
gande på dessa orter. Produktionskostna-
derna för att bygga bostäder i de mindre 
tätorterna är i princip desamma som att 
bygga i Karlstads tätort. Betalningsviljan 
i de mindre tätorterna är dock lägre än i 
Karlstads tätort. Äldre som bor i ett 
småhus i någon av de mindre tätorterna 
kanske önskar ett mindre och mer 
anpassat och lättskött boende på orten. 
Det upplevs inte tillräckligt ekonomiskt 

BOENDEN FÖR LIVETS ALLA SKEDEN
Kommunen vill verka för att det erbjuda 
många olika boendeformer inom fler 
stadsdelar och bostadsområden för att på 
så vis öka robustheten och flexibiliteten. 

En god blandning av bebyggelse med 
blandade upplåtelseformer är viktigt både 
för möjligheten till bostadskarriär och 
utveckling, men även för att möjliggöra 
för äldre att bo kvar i ”sitt område”, eller 
vid tillfällen där livssituationen och 
behovet, på något sätt förändras.

Platstillhörigheten är viktig för många 
genom livets alla skeden varför möjlighe-
ten att kunna byta boendeform inom 
samma stadsdel eller område kan vara en 
viktig parameter i valet om var en bosät-
ter sig från allra första början. Stadsdelar 
och bostadsorter med blandade bostads- 
och upplåtelseformer är även en viktig 
del för att motverka bostadssegregation.
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DEMOGRAFISK STRUKTUR 
Kommunens framtida bostadsbehov 
behöver utgå från bland annat den 
förväntade demografiska strukturen. 
Karlstads kommun har nu fler än 94 000 
invånare och tillväxttakten har de senaste 
tio åren motsvarat runt 1 000 nya Karl-
stadsbor per år samtidigt som befolk-
ningstillväxten beräknas fortsätta öka i 
motsvarande takt. Befolkningsprognosen 
pekar på att kommunens invånare når 
100 000 invånare under år 2025 och vid 
utgången av år 2029 pekar prognosen på 
att folkmängden i Karlstads kommun 
kommer att uppgå till knappt 104 000 
personer.

Karlstad är en universitetsstad, vilket 
bidrar till att antalet personer i de mer 
vanliga studentåldrarna kommer att 
fortsätta vara högt. Procentuellt väntas de 
högsta ökningarna enligt befolknings-
prognosen ske för personer som är 85 år 
eller äldre. Högstatide- och gymnasieåld-
rarna, unga vuxna och nyfödda väntas 
också öka. Ökningen av såväl äldre och 
unga vuxna kan innebära ett större behov 
av specialbostäder som innehar lägre 
antal personer boende per hushåll (exem-
pelvis studentbostäder och äldrebostäder) 
samt fler små lägenheter. Antalet invå-
nare i barnafödande åldrar väntas öka 
under hela prognosperioden samtidigt 
som fruktsamheten väntas stiga, vilket 
bidrar till ett ökat barnafödande och 
barn i förskoleåldrarna. Detta innebär ett 
behov av fler småhus och större lägenhe-
ter, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

STUDENTBOSTÄDER
Antalet studentbostäder har under de 
senaste åren ökat markant efter en period 
med ett uppdämt behov. Idag bedöms 
tillgång och efterfrågan på dessa bostäder 
vara i balans. Prognosen visar dock att 
antalet unga vuxna fortsatt kommer öka, 
vilket pekar mot ett framtida behov av 
studentbostäder. På sikt bör även stråket 
mellan campus, universitetet och staden 

gynnsamt att sälja sitt småhus till förmån 
för den nyproducerade hyres- eller 
bostadsrätten som skulle kunna vara ett 
lämpligt alternativ i den livssituation de 
befinner sig i. I och med att omsättning-
en på bostäder, och då särskilt småhus, är 
låg i vissa orter, har också yngre som vill 
bo kvar, svårigheter med att hitta ett 
lämpligt boende i samband med att man 
exempelvis bildar familj. Bristen på mer 
anpassade boenden för olika livssituatio-
ner och försämrad service är två trender 
som i de mindre tätorterna förstärker 
varandra.

Ett sätt att hantera problembilden 
ovan, är att verka för en ökad koncentra-
tionen av anpassade boenden i närhet till 
befintlig infrastruktur och service. Den 
insatsen kan leda till att förutsättningar 
skapas för en demografisk rotation, 
genom att de äldre säljer sina hus till 
yngre som är i början av sin bostadskar-
riär. När fler människor har möjlighet att 
bo kvar och bosätta sig de mindre 
tätorterna stärks även underlaget för att 
bibehålla och utveckla kollektivtrafiken, 
näringslivet, skolstrukturen och service-
funktionerna.

Folkmängd i Karlstads kommun efter ålder, observerat 2019 och prognos för 
2024 och 2029. Källa: Sweco (2020), Befolkningsprognos 2020–2029 
Karlstads kommun med delområden.
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bör därför möjliggöras i högre utsträck-
ning i framtiden.

Som alla andra vill äldre kunna sköta 
sin vardag på egen hand. Människors 
levnadsrum blir dock ofta mindre med 
åldern. Gångavstånd till livsmedelsbuti-
ker, apotek och kollektivtrafik bidrar till 
äldres självständighet och minskar 
samtidigt bilberoendet. En stimulerande 
närmiljö som möjliggör upplevelse av 
natur och deltagande i det omgivande 
samhällslivet är vidare viktigt för äldres 
hälsa och välmående.

BOSTÄDER FÖR BARNFAMILJER
Det väntas bli fler barn och vuxna i 
familjebildande ålder, kort och gott fler 
barnfamiljer. Ett ökat behov väntas då 
för småhus och större lägenheter. Idag 
bor de flesta av kommunens barn i 

knytas samman tydligare. Benägenheten 
för studenter att bo kvar i Karlstad efter 
sin studietid kan öka om det finns en 
bredare anknytning och ett annat sam-
manhang till både staden och hela 
kommunen. 

Utbudet av studentlägenheter bör 
därför tillkomma med en större geogra-
fisk variation än endast områdena kring 
universitetet och Kronoparken. Kommu-
nens mindre tätorter som Väse och 
Skattkärr med goda förbindelser till 
universitetsområdet är utöver Karlstad 
tätort möjliga lokaliseringar för student-
bostäder. 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Att människor ska kunna leva ett gott 
och självständigt liv när dessa blir äldre 
är en förutsättning för ett hållbart 
samhälle. I framtiden förutspås såväl 
andelen som antalet äldre att fortsätta 
öka i kommunen, vilket gör att vi redan 
nu kan se ett ökat behov av bostäder för 
äldre. Särskilda boendeformer behandlas 
som samhällsservice på sidan 89.

Fler boendemöjligheter för äldre 
Att möta behovet handlar inte bara om 
att öka antalet bostäder som är lämpliga 
för äldre, utan även om att uppnå ett 
diversifierat utbud som kan passa olika 
människor. I samtal med äldre har 
behovet av fler boendeformer som kan 
utgöra ett mindre steg mellan att bo 
hemma och att bo på vårdboende synlig-
gjorts, i synnerhet i de mindre tätorterna. 
Vidare önskar många äldre lättskötta 
bostäder som är anpassade efter deras 
förutsättningar. Trygghetsboenden, 
seniorboenden samt vanliga, mindre 
lägenheter med hiss och små enplanshus 
och radhus är exempel på bostäder som 
kan vara attraktiva även för äldre. Ge-
mensamma boendeformer som bygge-
menskaper och kollektivhus bidrar till att 
skapa samvaro, även om de fortfarande är 
relativt ovanliga i dag. Sådana initiativ 

”Att människor ska kunna leva ett 
gott och självständigt liv även på 
äldre dagar är en förutsättning för 
ett hållbart samhälle.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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med att öka livskvalitén och attraktivite-
ten, och därigenom minska de socioeko-
nomiska ojämlikheterna. 

Stadsdelar med en betydande andel 
äganderätter och bostadsrätter har lägre 
ohälsotal, en högre utbildningsnivå och 
lägre arbetslöshet. 

Utbildningsnivån har en korrelation 
med arbetslöshet utifrån det faktum att 
utbildning är en viktig faktor för ett 
arbete. Människor som saknar en efter-
gymnasial utbildning uppvisar högre 
arbetslöshetstal jämfört med människor 
med eftergymnasial utbildning. Stadsde-
lar med den lägsta andelen med eftergym-
nasial utbildning är även de som har 
högst arbetslöshet. På liknande sätt är 
arbetslöshet och ohälsotal tätt samman-
kopplade. Lägst ohälsotal förekommer i 
områden där äganderätter dominerar, 
vilket sannolikt kan förklaras av att boen-
de i dessa områden har starkare ekono-
miska förutsättningar, vilket har en 
påverkan på hälsan. 

Ekonomiska förutsättningar
Stadsdelarna med högst medianinkomst i 
Karlstad består av en hög andel småhus-
bebyggelse och äganderätter. Segregatio-
nen avspeglas tydligt i ett områdes andel 
hyresrätter respektive äganderätter. En 
viktig insats är att i nya områden eller i 
samband med förtätningsinsatser verka 
för olika typer av boendeformer, vilket 
kan bidra till mer diversifierade bostads-
områden. 

En stor andel utrikes födda i Karlstad 
bor i hyresrättsdominerande områden i 
stadens utkanter. Utrikes födda tenderar 
att vara mer sårbara som grupp gällande 
inkomst, bostadssituation, arbete och 
andra villkor av betydelse för levnadsför-
hållanden. Det är vanligt förekommande 
att utrikes födda påbörjar bostadskarriä-
ren i områden där boendekostnaderna är 
lägre och där närheten till samma etniska 
grupp är stor. Hyresrätterna är vanligare, 
och hyresnivåerna lägre i ytterområdena. 

åldrarna 0–12 i småhus, därefter är 
hyresrätten den vanligaste boendeformen. 
Andelen barnfamiljer i flerbostadshus har 
succesivt ökat för såväl hyresrätter som 
bostadsrätter. I dialog med mäklare har 
det framförts att det efterfrågas småhus i 
kommunen och att det varit så en tid. 
Även bostadsrätter efterfrågas och där 
pekar mycket på att allt fler barnfamiljer 
idag köper bostadsrätter centralt, något 
som tidigare varit en storstadstrend. 

SOCIOEKONOMISKA ASPEKTER 
De socioekonomiska förutsättningarna i 
Karlstads olika stadsdelar, kommundelar 
och bostadsområden skiljer sig åt. 

Karlstad tätort - ohälsotal, utbildning 
och arbetslöshet
Det finns mönster som framträder i 
socioekonomiska analyser utifrån ohälso-
tal, arbetslöshet, ekonomi och utbildning. 

Stadsdelarna med stor andel hyresrät-
ter ligger förhållandevis högt gällande 
arbetslöshet och ohälsotal, samtidigt som 
genomsnittsinkomsten och utbildningsni-
vån är relativt låg i dessa områden. Det 
finns tydliga utmaningar för dessa 
stadsdelar, och de bör prioriteras i arbetet 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Identitetsstärkande arbete behöver ske 
utifrån tätorternas historia och kulturmil-
jöer för att öka orternas attraktivitet. I 
samhällena längre bort från Karlstad 
tätort är arbetslösheten och ohälsotalet 
högre än kommunsnittet. Samhällena 
Alster, Skåre och Skattkärr som ligger 
närmare Karlstads tätort ligger bättre till 
gällande ohälsotal och arbetslöshet. 
Avstånd i kombination med sämre 
kommunikationsmöjligheter kan bidra 
till en isolerande effekt och ett utanför-
skap. Det verkliga avståndet till en större 
stad, och Karlstad i det här fallet, borde 
dock vara av underordnad betydelse. Det 
handlar snarare om upplevelsen av 
tillgänglighet. Genom riktade insatser för 
de mindre tätorterna skulle tillhörigheten 
och gemenskapen med Karlstads tätort 
kunna förbättras. Satsningarna skulle 
bland annat bestå i utveckling av kom-
munikation mellan de mindre tätorterna 
och staden. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Äldres självständighet ska öka genom 

planering och möjliggörande för ett 
mer variationsrikt utbud av bostäder i 
anslutning till stimulerande närmil-
jöer och lättillgänglig service. 

• En likvärdig tillgänglighet till bostä-
der för livets alla skeden ska finnas 
oavsett var man bor.

• Ett bredare utbud av bostäder i 
varierande storlek är önskvärt.

• En större variation av upplåtelsefor-
mer och boendetyper eftersträvas i 
områden där det idag är obalans.

• Studentlägenheter, med en varierad 
lokalisering, behövs för ett bredare 
utbud av boendemöjligheter. 

• Eftersträva en större socioekonomisk 
jämlikhet i kommunen. 

• Prioritera åtgärder i områden som står 
inför större utmaningar utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv. 

Idrottande och fysisk hälsa 
En studie från Värmlands Idrottsförbund 
visar att barn som bor i stadsdelar med 
lägre socioekonomisk status motionerar 
mindre generellt än barn som bor i 
höginkomstområden. Den högsta andelen 
inaktiva barn finns i stadsdelarna med 
stor andel hyresrätter. Hälsa och motion 
korrelerar med varandra och inaktivitet 
hos barn leder till problem längre fram. 
Det krävs ett strategiskt och långsiktigt 
arbete som syftar till att stimulera fören-
ingsidrotten att jobba med integration 
och delaktighet för att öka jämlikheten i 
barns möjlighet till rörelse, i enlighet 
med barnkonventionen.

Karlstads mindre tätorter 
I de mindre tätorterna finns socioekono-
miska utmaningar som inte är lika 
tydliga i Karlstads tätort. Exempelvis har 
flera mindre tätorter tappat i attraktions-
kraft när tillgängligheten till lokal service 
försämras på grund av bland annat nya 
handelsmönster, vilket påverkar männis-
kors levnadsförhållanden.

Närhet och tillgång till service är en 
faktor i valet av bostadsort. Avsaknaden, 
eller en över tid minskande nivå av 
kommersiell och offentlig service kan 
således bidra till att befolkningen mins-
kar i de mindre tätorterna.  

Ohälsotalen och arbetslösheten är högre 
i tätorterna längre från Karlstad 
De mindre tätorterna står inför olika 
utmaningar. Ohälsotalet i flera av de 
mindre tätorterna är högre än kommun-
snittet. Förutsättningarna för utveckling-
en i de mindre tätorterna har historiskt 
skiljt sig markant. Exempelvis kan det 
högre ohälsotalet i Vålberg bero på dess 
historiska uppkomst genom en tillverk-
ningsindustri som sedermera lades ner 
och ledde till höga arbetslöshetstal. Väse 
har exempelvis i egenskap av stationssam-
hälle inte haft samma problematik, och 
har heller inte lika höga ohälsotal. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Ökat behov av särskilda boenden
Behovet av särskilda boenden, främst 
vårdboenden, kan komma att öka med 
cirka 700–800 platser för kommunen 
som helhet fram till år 2050. Störst 
väntas ökningen bli i den östra delen av 
Karlstads tätort där tillgängligheten i dag 
är låg, varför Kronoparken bedöms som 
intressant för framtida utveckling av 
särskilda boenden. Betydande behov 
väntas uppstå även i Skåre, Råtorp-Älvå-
ker och Romstad-Strand, samt de mindre 
tätorterna Skattkärr och Vallargärdet med 
omland.

GESTALTNING FÖR FUNKTION OCH 
HÄLSA
Att kunna röra sig utomhus är viktigt för 
äldres hälsa och välbefinnande visar 
forskning. I synnerhet vårdboenden bör 
ha anknytning till utemiljö som möjlig-
gör för aktiviteter och gemensamhet, 
men även för lugn och ro och upplevelse 
av natur och grönska. När det gäller 
trygghetsboenden finns möjlighet till 
öppnare lösningar som möjliggör mer 
kontakt med allmänhet och närliggande 
service, då det inte föreligger samma 
behov av skyddad miljö som för exempel-
vis ett demensanpassat vårdboende.

För vårdboenden behövs betydande 
ytor för att enheter ska bli optimalt stora 
och för att verksamheten ska kunna ha 
tillgång till god utemiljö. Även tomtytans 
form bör tas i beaktning, då allt för 
flikiga eller krokiga tomter kan utgöra 
hinder för ändamålsenlig utformning. 
Vårdboenden byggs med fördel i ett plan 
för att främja fri rörlighet, effektiv 
logistik och kvalitativ tillsyn.

I översiktsplanen tas ställning till hur 
framtidens Karlstad ska se ut. En förut-
sättning för kommunens fortsatta utveck-
ling är utbyggnaden av samhällsservice 
både i nya och befintliga områden. Det 
kommer i takt med att Karlstad växer 
behövas vård och omsorg, förskolor och 
skolor såväl som särskilda bostäder för 
äldre. Dessa betydande markanspråk 
kräver strategisk planering och genom-
tänkta avvägningar, i syfte att alla männ-
iskor i kommunen ska ha möjlighet till 
ett gott liv genom livets olika skeenden.

SÄRSKILDA BOENDE-
MILJÖER FÖR ÄLDRE

Vård och omsorg gör ett hållbart sam-
hälle och ett gott liv för alla genom livets 
olika skeenden möjligt Tillgången till 
vård och omsorg behöver följa kommu-
nens utveckling som helhet. En viktig 
aspekt är att vård- och omsorgsfunktio-
ner finns i närheten av där människor 
bor och i kollektivtrafikstråk, med en 
god tillgänglighet.

SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR 
ÄLDRE
För äldre i behov av vård och omsorg 
kan särskilda boendeformer som vårdbo-
ende, biståndsbedömt trygghetsboende 
eller korttidsboende bli aktuellt. Såväl 
antalet som andelen äldre väntas öka i 
framtiden, vilket ställer krav på den 
allmänna välfärden. Bostäder för äldre på 
den reguljära bostadsmarknaden behand-
las i avsnittet Bostäder och befolkning på 
sidan 85.

SAMHÄLLSSERVICE

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOMMUNENS INRIKTNING
• Prioritera ytor för högkvalitativ och 

variationsrik utemiljö i anknytning 
till särskilda boenden, och i synnerhet 
för vårdboenden.

• Samlokalisering och samnyttjande 
mellan särskilda boenden och andra 
verksamheter och funktioner för att 
öka såväl ekonomisk som social 
hållbarhet och välmående.

• Tomter för vårdboenden bör så långt 
som möjligt främja optimal storlek 
och gestaltning för verksamheten, 
helst genom lösningar i ett plan för 
att underlätta för såväl äldre som 
personal att bland annat förflytta sig 
mellan ute- och innemiljö.

MÖTESPLATSER OCH GEMENSKAP 
I framtiden kan fler funktioner som i 
dag utförs av människor automatiseras 
med hjälp av teknologiska hjälpmedel. 
Detta är positivt i vissa hänseenden, men 
negativt i andra då den minskade mänsk-
liga kontakten kan bidra till den känsla 
av ensamhet som är vanlig hos äldre.

Närliggande mötesplatser som parker 
och kaféer där allmänheten rör sig 
möjliggör för äldre att träffa människor 
och delta i det omgivande samhällslivet. 
Att samlokalisera särskilda boenden med 
andra verksamheter som förskolor kan 
bidra till sociala synergier, samtidigt som 
ekonomiska fördelar kan uppnås genom 
samnyttjande av funktioner och lokaler.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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gynnar barns inlärningsförmåga och 
sänker deras stressnivå, vilket i sin tur 
leder till lugnare skolmiljöer och bättre 
hälsa. Skolgårdens storlek har också 
inverkan på barnens utveckling. Utemil-
jöer bör därför ha tillräckliga friytor och 
varierande terräng och vegetation samt 
bra sol-, skugg- och ljudförhållanden. I ett 
långsiktigt perspektiv kan klimatföränd-
ringar göra värmeböljor och skyfall 
vanligare. Särskilt värme är en hälsorisk 
för små barn, som kan motverkas med 
grönska och träd. Utöver att eftersträva 
grönska på skolgårdar är närhet från 
skola till naturområden som kan använ-
das i pedagogiska sammanhang en viktig 
aspekt.

Friytors storlek
Boverket menar att ett rimligt mått på 
friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan 
och 30 m2 per barn i grundskolan och att 
den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 m2. I Boverkets allmänna 
råd (2015:1, PBL 8 kap 9§) om friytor för 
lek och utevistelse framgår att utemiljöns 
utformning, tillgänglighet, säkerhet samt 
förutsättningarna att bedriva ändamåls-
enlig verksamhet ska beaktas särskilt.

SKOLA OCH FÖRSKOLA 

Skolan spelar en avgörande roll för barns 
framtid. Den ska ge utbildning av god 
kvalitet för alla barn oavsett var de bor, 
samtidigt som den ska främja en livslång 
lust för lärande. En förutsättning för det 
är att skolan ges utrymme i samhället, så 
att barn har stimulerande miljöer att leka 
och lära i. Det möjliggör för barnen att 
utvecklas på bästa sätt.

BARNEN BLIR FLER
Antalet barn väntas öka fram till år 2050. 
En 30-årig framskrivning av nuvarande 
trend visar en uppskattad ökning med ca 
1500 barn i förskoleålder och ca 3600 
barn i grundskoleålder. Särskilt stor är 
ökningen i våra mest tätbebyggda och 
centrala områden där tillgången på 
lämpliga tomter är som lägst. I relation 
till gällande funktionsprogram skulle 
ökningen kunna motsvara övergripande 
behov av: 

 – 10–14 nya förskolor
 – 3–5 nya låg- och mellanstadieskolor 
 – 2–4 nya högstadieskolor

OM BARNEN SJÄLVA FÅR VÄLJA
Trots att skolan utgör en av barnens 
viktigaste livsmiljöer har de inte alltid 
möjlighet att göra sig hörda vid vare sig 
nyproduktion eller omvandling av 
befintliga skolmiljöer. Exempel från 
andra delar av landet har visat att dialog 
mellan planerare, arkitekter, pedagoger, 
barn samt föräldrar i ett tidigt skede har 
potential att ge en bättre gestaltning för 
barnen. Det är också angeläget ur ett 
demokratiskt perspektiv att barn ges 
möjlighet att påverka. I våra samtal med 
barn beskrivs behov av bland annat ytor 
som möjliggör möten, aktiviteter, lek och 
upplevelse av grönska som särskilt vik-
tiga, varför dessa delar bör prioriteras. 

STORLEK OCH GRÖNA SKOLMILJÖER
Forskning har visat att grönare skolgårdar 

I centrala Karlstad är möjligt med vissa avsteg avseende friytor, men då ställs 
strörre krav på bland annat kvalitet och utformning.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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verksamhet. Bör utvecklas och utvär-
deras genom pilotprojekt.

• Omvandla befintliga byggnader eller 
lokaler där det är lämpligt med 
hänsyn till friyta.

• Byggnadens placering ska möjliggöra 
så mycket friyta som möjligt av god 
kvalitet. Huset behöver därför placeras 
på ytor som är svåra att utnyttja som 
skolgård eller lekmiljö. Intilliggande 
offentliga impedimentytor bör göras 
till del av skolgården.

• För att kompensera för brist på ytor 
krävs högre kvalitet och en väl genom-
tänkt skolgård med grönska och 
variationsrika lekmiljöer.

För att uppnå kvalitetskraven krävs 
förvaltningsövergripande bedömningar 
som fokuserar på barnens behov och den 
sammantagna kommunalekonomin. 
Olika förvaltningar har olika kompeten-
ser och olika mål för verksamheten, men 
det gemensamma är det kommunala 
ansvaret att se till barnens bästa. I 
kombination med barndialog finns goda 
förutsättningar att nå långsiktigt hållbara 
lösningar som gynnar alla. 

LOKALISERING AV SKOLOR
Avstånd till skola och förskola
Att barn och elever ska ha nära till 
skolan är en viktig i ett hållbart samhäl-
le, inte minst för att minska bilberoendet 
och underlätta för barns självständighet. 
Äldre elever har lättare att anpassa sig, 
men förskolebarn och mindre skolbarn 
mår allra bäst av att gå i skolan nära 
bostaden. Förskolors och lågstadieskolors 
avstånd till bostäder bör därför ges 
särskild hänsyn. Tillgänglig och trafiksä-
ker närmiljö är en annan förutsättning 
för hållbarhet. Trygga vägar till och från 
skolan med gång- och cykelstråk behöver 
prioriteras för barns och elevers skull, 
samtidigt som åtkomst till skolskjuts och 
kollektivtrafik bör beaktas. 

Prioriteringar i utemiljön
För att förtydliga prioriteringen av 
utemiljöer för förskolor och grundskolor 
gäller att:
• Skolgård ska prioriteras före parke-

ring.
•  Om vegetation saknas ska hela eller 

delar av skolgården planteras.
•  Befintlig skog/naturmark ska så långt 

som möjligt bevaras för lekytor.
•  Befintliga träd ska om möjligt bevaras 

för möjlighet till skugga. 
•  Skolgården ska ha en varierad utform-

ning som kan tilltala flera barn.
• Terrängvariationer ska tas tillvara.

Konkurrensen om mark är störst centralt, 
vilket medför att det är svårast att upp-
fylla friytebehoven där. I de fall avsteg 

bedöms som nödvändigt i dessa lägen gäller 

vissa krav:

• Mindre enheter i trånga lägen för att 
ge mer utrymme för friytor.

• Att minimera byggnadsytan på mark 
för att frigöra uteyta genom att bygga 
i två eller flera våningar. Kan även 
innefatta att takytan nyttjas.

• Samlokalisering av förskolor i flerbo-
stadshus – innebär att kommunens 
mark nyttjas effektivt, men förutsätter 
tillräckliga friytor i anslutning.

• Samnyttjande av offentlig mark som 
park- och skogsområden för förskole-

Vålbergsskolan

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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förläggas mellan områden med olika 
karaktär för att knyta ihop stadsdelar 
och skapa sammanhållning

• Gröna skolgårdar och närheten till 
möjliga skolskogar ska prioriteras vid 
lokaliseringar av förskola och skola.

GYMNASIESKOLAN

Det finns ett brett utbud av gymnasieut-
bildningar i Karlstad, både på kommu-
nala och fristående skolor. Programmen 
är såväl högskoleförberedande som 
yrkesförberedande.

REGIONALT PERSPEKTIV
Karlstad har ett visst regionalt ansvar att 
tillhandahålla gymnasieutbildningar 
eftersom alla kommuner i regionen och 
länet inte har gymnasieskola inom 
respektive kommun, samtidigt finns det 
samverkansmöjligheter inom området. 

LOKALISERING VID 
KOLLEKTIVTRAFIKLÄGEN
Gymnasieelever rör sig i regel längre 
sträckor än grundskoleelever och avstån-
det mellan bostad och skolan är inte lika 
avgörande för åldersgruppen. Istället är 
tillgängligheten till skolan via exempelvis 
kollektivtrafik av större betydelse. Det 
avser såväl lokal som regional kollektiv-
trafik, eftersom flera av kommunens 
elever reser från andra kommuner i länet.

Till skillnad från förskolan och 
grundskolan är tillgången till friytor inte 
en lika påtaglig utmaning för gymnasiet. 
Här handlar det istället om ett behov av 
ändamålsenliga och tillräckligt stora 
lokaler i närheten av tillgängliga stråk.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Gymnasieskolor bör prioriteras i 

kollektivtrafiknära lägen. 
• Lokaliseringar bör ta hänsyn till en 

regional inpendling av gymnasieelever.

Skolor i strategiska lägen
Lokalisering har även inverkan på social 
hållbarhet. Skolor kan där det är lämpligt 
förläggas mellan områden med olika 
karaktär för att knyta ihop stadsdelar och 
skapa sammanhållning. Högstadieskolor 
kan i centrala lägen med goda kommuni-
kationer samla elevflöden vilket kan öka 
likvärdighet och minska skolsegregation. 
I kommunens mindre tätorter bidrar 
skolor till stabilitet, gemenskap och 
framtidstro. I ett större perspektiv har 
Karlstad en viktig regional roll i och med 
sitt utbud av gymnasieutbildningar, vilka 
bör utvecklas i lägen som är tillgängliga 
från hela regionen.

Flexibla lösningar
Elevflöden varierar med tid vilket gör att 
skolor i högre utsträckning bör byggas så 
att lokaler kan anpassas till förändrade 
förutsättningar. Flexibilitet är särskilt 
betydelsefullt i de mindre tätorterna där 
relativt små förändringar i elevantalet 
kan ha stora konsekvenser för verksamhe-
ten.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Mark för skolor ska prioriteras tidigt i 

planeringsprocessen och kommer att 
fortsätta utredas inom ramen för 
översiktsplanen.

• Gröna skolmiljöer ska prioriteras med 
tillräckliga friytor och varierande 
terräng och vegetation samt bra sol-, 
skugg- och ljudförhållanden.

• Boverkets allmänna råd om friytor 
och storlek, ska eftersträvas så långt 
det är möjligt. 

• Prioriteringar för skolor utemiljön ska 
efterföljas. I de fall avsteg bedöms som 
nödvändigt gäller nämnda krav inom 
centrala Karlstad.

• Trygga vägar till och från skolan med 
gång- och cykelstråk behöver priorite-
ras, samtidigt som åtkomst till skol-
skjuts och kollektivtrafik bör beaktas. 

• Skolor kan där det är lämpligt, 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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INVÅNARDIALOG MED BARN OCH 
UNGA
Under arbetet med framtagandet av 
översiktsplanen har ett flertal medborgar-
dialoger genomförts för att ta del av 
Karlstads invånares synpunkter. Barn och 
unga har varit en viktig målgrupp att 
föra dialog med i syfte att få deras syn på 
hur en långsiktig hållbar kommun 
planeras. Dialogen har gett kommunen 
en god fingervisning kring vad barn och 
unga anser är viktigt i sin närmiljö. De 
yngre årskurserna har i större utsträck-
ning utryckt behov av att kunna utföra 
flera olika typer av aktiviteter, både 
spontana och organiserade. Bland annat 
så önskade de sig mer grönytor runt 
skolan.

Hos de äldre barnen uttrycktes 
möjligheten att umgås med vänner och 
fler umgängesytor som en viktigare 
aspekt än lekytor för olika aktiviteter. 
Detta både i form av fritidsgårdar och 
andra typer av mötesplatser. Ett exempel 
kan vara väderskyddade bänkar och 
sittplatser i anslutning till skolan. 

Mellanstadie- och högstadieeleverna 
uttryckte att buss och cykel är viktigt för 
att kunna ta sig till och från skola. Bra 
bussförbindelser och hög turtäthet ansågs 
även viktigt för att kunna transportera 
sig till aktiviteter och vänner på fritiden. 

Alla åldrar ansåg att klimat och miljö 
är en viktig fråga, men detta märktes 
tydligast bland mellanstadieeleverna. Alla 
oavsett ålder uttryckte även en önskan 
om närhet till det mesta. Det rörde sig 
om olika typer av service som restaurang-
er, affärer, idrott- och aktivitetsytor, 
skolan och naturområden. 

Resultatet av dialogen nyttjas i hur vi 
planerar kommunen fram till år 2050. 

Till barn räknas alla medborgare under 
18 år. Att planera med ett barnperspektiv 
är viktigt eftersom barn och ungdomar 
har särskilda behov som behöver beaktas 
i den fysiska planeringen. Barnperspekti-
vet handlar främst om att involvera barn 
och unga mer i beslut som rör den 
kommunala planeringen och på så sätt ge 
dem större möjlighet till påverkan. Barn 
och ungas erfarenheter ska ses som en 
resurs i den långsiktiga planeringen.

BARN OCH UNGA I KARLSTADS 
KOMMUN
Antalet invånare i ålderskategorin 0–17 år  
var 18 226 (2020), vilket innebär att 
närmare 20 procent av kommunens 
invånare är barn. Denna grupp medbor-
gare besitter inte någon formell makt i 
form av rösträtt och därmed blir uteläm-
nad sett till inflytande. Det är oftast 
vuxna i form av vårdnadshavare eller 
företrädare som representerar barn och 
ungas talan i diverse processer och beslut. 
Genom att planera med ett barnperspek-
tiv kan vi säkerställa att fler barn och 
ungdomar kommer till tals.

Samhällsplanering och barnkonventio-
nen
Artikel 31 i Barnkonventionen beskriver 
barns rätt till lek, fritid och vila. Detta 
ställer krav på hur vi utformar våra 
kommunala lokalgator, utemiljöer och 
lekplatser. Även trygghetsaspekten är 
viktig att ta hänsyn till utifrån ett 
barnperspektiv. Exempelvis behöver 
gång- och cykelvägarna till och från våra 
skolor vara utformade med hänsyn ett till 
bland annat barns säkerhet och upplevd 
otrygghet.

BARNPERSPEKTIV

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Att ge barn tillgång till rika och varie-
rande utemiljöer som stimulerar till ett 
brett spektrum av lek under sin uppväxt 
är därför av stort samhällsintresse och 
bör beaktas i samband med fysisk plane-
ring. Det i sig medför ett viktigt kommu-
nalt ansvar att se till att det finns en god 
tillgång till trygga, spännande och 
stimulerande lekmiljöer i alla områden 
där barn bor och vistas.

I kommunen bör det finnas lekmil-
jöer av varierande storlek, innehåll och 
miljö. Större lekplatser som stadsdelslek-
platser och utflyktslekplatser bör lokalise-
ras lättillgängliga jämnt fördelat i kom-
munen. 

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Beakta barn i samhällsplaneringen 

genom att ta hänsyn till barns rättig-
heter och barnens bästa utifrån 
barnperspektivet och barnkonventio-
nen. 

• Beakta särskilt barnens egna upplevel-
ser och perspektiv på utveckling, och 
involvera barn i utvecklingsprojekt 
och planering.

• Fysisk planering ska bidra till att 
säkerställa varierade miljöer och 
möjligheter för barns utelek.

• Det ska finnas mötes- och aktivitets-
platser för alla åldrar. Behovet är 
särskilt stor för äldre barn och ungdo-
mar.

• I samband med planering med påtag-
ligt negativ inverkan på barns lekmil-
jöer bör lekvärdeskompensation 
tillämpas.

• I närhet till hemmet ska goda lekmil-
jöer finnas. Vid varje ny etablering av 
bostäder ska såväl behovet av närlig-
gande lekmiljöer och tillgång till 
större stadsdelslekplats utvärderas och 
beaktas.

• Skapa förutsättningar för lek, rörelse 
och idrottande i alla kommun- och 
stadsdelar. Aktivitet och rörelse är 
viktigt för barns nuvarande och 
framtida hälsa och ytor för detta bör 
därför beaktas i fysisk planering.

Vår inriktning om att tillföra mer bostä-
der i Karlstad med blandad bebyggelse, 
tillsammans visionsarbetet i de mindre 
tätorterna och landsbygden, tillför 
möjligheter för ett stärkt underlag av  
bland annat service och kollektivtrafik. 
Detta skapar förutsättningar  för exem-
pelvis tätare turer i kollektivtrafiken, fler 
bussförbindelser samt fler umgänges-, 
mötes- och aktivitetsytor. 

LEKMILJÖER
Lek har en grundläggande roll för såväl 
barns välbefinnande som lärande och 
utveckling. Genom leken sker en utveck-
ling av kroppen och hjärnan som lägger 
grunden till barnets fortsatta utveckling 
livet ut. Leken är på så sätt lika livsviktig 
för barn som att äta, sova och röra på sig. 
Lekens positiva bidrag till barns utveck-
ling hör ihop med vilka förutsättningar 
som ges för barn att leka, vilket i sin tur 
bland annat beror på den miljön som 
barn växer upp i. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Det robusta och diversifierade näringsli-
vet i Karlstadsregionen skapar arbetstill-
fällen och bidrar till den välfärd som är 
viktig för Karlstads kommuns ekonomis-
ka tillväxt och arbetsmarknad. Ett 
diversifierat näringsliv gör den lokala och 
regionala ekonomin och arbetsmarkna-
den mindre sårbar mot konjunktursväng-
ningar och andra typer av kriser. 

NÄRINGSLIVSSTRUKTUR 
Karlstads strategiska transportläge med 
hamn, järnväg och större vägar innebär 
att skogsvaror som transporteras från 
bruken i länet har gett ett historiskt 
avtryck på branschstrukturen i Karlstad. 
Traditionellt sett har näringslivet i 
kommunen och länet dominerats av skog, 
massa, papper och handel. 

I såväl Värmlands län som i Karlstads-
regionen är den skogsbaserad bioekono-
min fortfarande en betydande del av den 
regionala ekonomiska tillväxten. Det 
finns en stark koppling mellan industri-
sektorn och tjänstesektorn, men tillverk-
ningsindustrin har en lägre tillväxt 
avseende antal sysselsatta medan till 
exempel företagstjänster kännetecknas av 
stark tillväxt inom sysselsättning och 
antal företag. 

Kluster som Paper Province, Compare 
och IUC/Stål & Verkstad har varit 
framgångsrika och stärkt det lokala och 
regionala näringslivet. Flera internatio-
nella aktörer är också aktiva i Karlstad 
och en del av näringslivet har utländska 
ägare.

Det är viktigt att kommunens plane-
ring styrs av behov och efterfrågan hos 
ett diversifierat näringsliv med olika 

KARLSTADSREGIONEN
Karlstadsregionen är en expansiv region 
med ett högt handelsindex, stora arrang-
emang och hög kompetens inom bran-
scher som skogsindustri, verkstadsindustri 
och ICT (IT och telekom) samt konsult-
verksamheter inom teknik, ekonomi och 
reklam. Det geografiska läget i den 
nordiska triangeln, längs stråket mellan 
Stockholm och Oslo, ger förutsättningar 
för en god tillgång till en stor och bred 
marknad för näringslivet. Karlstads 
kommun är en del av Karlstad Business 
Region (KBR) som även omfattar de 
värmländska kommunerna Forshaga, 
Grums, Hammarö och Kil. KBR samar-
betar inom etableringar, kommunikatio-
ner och marknadsföring för att Karlstads-
regionen ska växa och utvecklas. Inom 
Karlstadsregionen finns sammanlagt över 
140 000 invånare och mer än hälften av 
länets arbetstillfällen. Karlstadsregionens 
kommuner, däribland Karlstad, har 
därmed ett ansvar att skapa förutsättning-
ar för näringslivets tillväxt. Karlstad 
spelar en viktig roll som tillväxtmotor 
för såväl Karlstadsregionen som Värm-
lands län och under den senaste tioårspe-
rioden har cirka 8 av 10 arbetstillfällen i 
länet skapats i Karlstads kommun.

Näringslivet i Karlstad 
I Karlstads kommun finns 9 000 företag 
där flera ligger i framkant i sina bran-
scher. Företag med ena foten i den 
värmländska entreprenörskulturen och 
den andra ute i världen. De framträdande 
branscherna i Karlstads kommun är 
byggbranschen, detaljhandeln och före-
tagstjänster. Besöksnäringen är den 
snabbast växande branschen sett till  
antal anställda. 

NÄRINGSLIV, HANDEL  
OCH BESÖKSNÄRING

”8 av 10 arbetstillfällen i 
Värmlands län har skapats i 
Karlstads kommun.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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VERKSAMHETER

BERÄKNAT LOKAL- OCH MARKBEHOV
Det är viktigt att Karlstad erbjuder god 
tillgång till mark och lokaler för närings-
livets olika behov. Det schematiskt 
beräknade behovet av lokalytor för 
verksamheter till 2050 är initialt ca 1 300 
000 m2 BTA. Det ger ett beräknat behov 
av att kunna ha planlagd mark för att 
möta lokalefterfrågan om 43 000 m2 BTA 
per år, inklusive handel, besöksnäring, 
industri, verkstad, kontor och lager mm. 

Behoven av markytor är dock större 
eftersom ytkrävande upplag, logistikverk-
samheter, fordonsuppställning och 
besöksnäringsverksamheter ofta har liten 
lokalyta, men kräver stor markyta. Det 
behöver även tas höjd för omflyttningar 
av företag i kommunen. Därför bör 
minst 300-350 hektar pekas ut för verk-
samheter, samt ta höjd för en viss buffert.

Lokaliseringsvillkoren skiljer sig åt 
mellan olika verksamheter och kommu-
nen behöver ha ett varierat utbud av 
attraktiv verksamhetsmark för att kunna 
möta efterfrågan från näringslivet. 

Med hänsyn till mål om befolknings-
tillväxt och förväntad näringslivsutveck-
ling har behovet av lokaler för olika 
typer av verksamheter beräknats till:
• blandstadsinriktade verksamheter –   

ca 200 000 m2 
• lager, industri - ca 400 000 m2 
• besöksnäring* – ca 700 000 m2 

Därutöver finns behov av mark för 
lokalisering av specifika verksamheter 
som hänger ihop med Karlstads roll som 
regionhuvudort, och som är nära relaterat 
till omställningen till ett mer miljövän-
ligt samhälle.

markanspråk för att undvika målkonflik-
ter och att skapa förutsättningar för ”rätt 
verksamhet på rätt plats”.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Tillgången på kompetens och arbetskraft 
är en grundläggande aspekt, både för att 
försörja befintligt näringsliv och attra-
hera nya investeringar och etableringar. 

Karlstads universitet, regionens 
yrkesutbildningar och högskolor spelar 
därmed en viktig roll och bidrar till att 
locka unga människor att flytta till 
Karlstad och Värmland samt bidra till att 
unga Värmlänningar bor kvar i länet.

För att säkerställa näringslivets kom-
petensförsörjning är det utöver tillgången 
till högre utbildning och relevant yrkesut-
bildning också angeläget att det finns 
flera andra komponenter. God tillgång 
till bostäder, kvalitativ och tillgänglig 
samhällsservice som förskola och skola 
samt tillgång natur, friluftsliv och kultur 
är alla viktiga för näringslivets kompe-
tensförsörjning. 

MÖTESPLATSER FÖR NÄRINGSLIVET
Mötesplatser av olika former gynnar 
näringslivet. Mötesplatser finns bland 
annat i stadsmiljöer och ger möjligheter 
till nätverkande och affärsmöjligheter. 
Mötesplatser finns också i form av 
enskilda platser eller lokaler.

Karlstad har många små- och enper-
sonsföretagare som på ett eller annat sätt 
är beroende av olika mötesplatser. Ett 
exempel är coworking spaces som är en 
form av kontorskollektiv. Det kan fung-
era som en samlingspunkt och en mötes-
plats för näringslivet, samt utgöra tillfäl-
liga arbets- och studieplatser. Olika typer 
av kreativa arbetsmiljöer skapar också 
samverkansmöjligheter, exempelvis 
innovation park.
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* Besöksnäring inkluderar verksamheter som camping, hotell, konferens, restaurang, besöksanlägginar mm.  
Lokalisering för besöksnäring är därmed lämpligt både i och utanför staden.
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råden inte är genomförbara i enlighet 
med översiktsplanens inriktning. Det är 
därför värdefullt att peka ut ytterligare 
mark som då kan täcka upp behovet och 
utgöra en buffert.

NYA CENTRALA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Översiktsplanen pekar ut ett antal nya 
verksamhetsområden. Flera av dessa i 
centrala lägen som vid Karlstad flygplats, 
Logistiknod vid riksväg 62, Eriksberg och 
Bråtebäcken (även störande verksamheter) 
som dessutom är i skyltläge intill E18. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kontor bör lokaliseras i blandstaden, 

vid centrala lägen, nära universitet 
och i lägen med god regional tillgäng-
lighet.

• Vid stadsomvandling av befintliga 
verksamhetsområden bör företag och 
verksamheter som kan samexistera 
med bostäder värnas.

• Förtäta och förädla industriområden 
och verksamhetsområden med fler 
verksamheter.

• Reservera områden för störande 
verksamheter i strategiska lägen som 
tål störningar.

• Stärk kollektivtrafiken till verksam-
hetsområden med många anställda. 
God kollektivtrafik ökar tillgången 
till arbetsplatser för kommunens 
invånare och tillgång till kompetens 
för näringslivet.

• Stärk framkomligheten för gång- och 
cykeltrafik till och i industri- och 
verksamhetsområden.

• Reservera områden för oförutsägbara 
och ytkrävande företagsetableringar.

• Prioritera verksamhetsmark i skyltläge 
intill kommunens större vägar.  

• Vid planering av stora verksamhets-
områden med stor andel hårdgjorda 
ytor, bör hänsyn tas till strukturer 
som möjliggör en hållbar dagvatten-
hantering.

SÄRSKILDA BEHOV 
Behovet av mark är stort för verksamhe-
ter som kan vara störande och påverka 
omgivningen negativt. Det kan t.ex röra 
sig om tillverkning, verkstäder, logistikla-
ger och uppställningsytor av större 
fordon och maskiner. 

Verksamheter som idag har speciellt 
svårt att hitta etableringsbar mark är de 
som behöver ytor större än 15 000 m2. 
Vid de tillfällen kommunen får etable-
ringsförfrågningar som omfattar ovanligt 
stora markområden, upp emot 100 hektar 
(1km2), är dessa mycket svåra att hitta 
mark för. Det är därför viktigt att i ett 
tidigt skede ta höjd för framtida eventu-
ella etableringar med mycket stora 
ytbehov och peka ut lämpliga lägen i 
översiktsplanen. Det skulle t.ex kunna 
vara solkraftsparker eller andra verksam-
heter med ovanligt stora ytbehov.

TA HÖJD FÖR YTTERLIGARE 
MARKBEHOV
Kommunen behöver också ta höjd för att 
ha ytterligare mark i beredskap i händelse 
av att företag och verksamheter önskar 
nya lokaliseringar och omflyttningar i 
takt med att deras behov förändras i en 
växande stad. 

Ur ett långsiktigt perspektiv är det 
också viktigt att ta höjd för att markom-
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detta skede är utmanande, på grund av 
osäkerheter kring hur mycket e-handeln 
kommer att påverka den fysiska handeln, 
hur väl den fysiska handeln tar upp 
konkurrensen med e-handeln, hur konsu-
menternas inköpsvanor kommer att 
förbli och hur det kommer att påverka 
det övriga näringslivet. Handeln omvand-
las ständigt och under coronapandemin 
snabbades en redan pågående process mot 
ökad e-handel på ytterligare. Därav 
behövs fler lokalanpassade strategier för 
att Karlstadsborna ska fortsättningsvis få 
tillgång till attraktiva, diversifierade 
handelsplatser.

CENTRUMHANDEL
Karlstads stadskärna utgör en viktig 
pusselbit i kommunens och Värmlands 
näringsliv. Karlstads stadskärna fungerar, 
tillsammans med ett antal andra noder i 
regionen, som dragare för näringslivet, 
både vad gäller besöksnäring och övrigt 
företagande. Karlstad centrum erbjuder 
övernattning, konferensmöjligheter, 
restauranger etc för representation. 

Karlstads centrum fungerar som en 
mötesplats och arena för näringsliv och 
handel, där funktionsblandningen och 

• Särskilt stor hänsyn bör tas för 
verksamhetsområden inom vatten-
skyddsområden. Nya verksamheter 
som kan innebära risk eller skada på 
vattentäkter bör ej tillåtas.

• Kommunen ska utreda möjliga 
lokaliseringar för en ny större och 
öppen logistikterminal. Behovet av en 
logistikterminal har lyfts fram i 
Trafikverkets åtgärdsvalstudie, ÅVS 
Gods Värmland. 

HANDEL 

Handeln är en av Karlstads viktigaste 
näringar och den har stor påverkan även 
på andra delar av näringslivet som hotell, 
kommersiell service, restauranger, kultur-
liv, besöks- och konferensnäring samt 
annat företagande. I Sverige utgör han-
deln den enskilt viktigaste arbetsgivaren 
för unga. En utmaning relaterat till 
handeln är dess klimat- och miljöpåver-
kan. Konsumtion utgör en av våra stora 
klimatutmaningar och bedöms ha lika 
stor påverkan som exempelvis transpor-
ter, om man räknar in tillverkning, 
logistik och framställning av råvaror. 

Att blicka framåt kring fysisk handel i 
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Diagrammet visar detaljhandelns utveckling i omsättning samt antal anställda i Karlstad, i centrum, utanför centrum och hela kommunen. 
Detaljhandeln i centrum minskar samtidigt som den ökat utanför centrum, både i omsättning och antal anställda sedan 2008. På senare har 
antalet anställda minskat något.
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stadsdelar innehåller ofta en mindre 
livsmedelsbutik med kompletterande 
service. 

För Karlstadbor som inte kan eller vill 
transportera sig längre sträckor för att 
handla har närbutiken en avgörande bety-
delse för ett ”nära vardagsliv”. Är avstån-
det över 400 meter mellan bostaden och 
butiken, minskar viljan att gå för att 
handla avsevärt. Är avståndet över 1 
kilometer avtar viljan att cykla till 
butiken på motsvarande sätt. Samtidigt 
har avståndet till livsmedelsbutiker, som 
en av de mest frekvent besökta målpunk-
terna, ökat i hela landet de senaste 
årtiondena.

På sikt finns det utmaningar för både 
lokala och större livsmedelsbutiker med 
omställningen mot fler hemleveranser av 
mat, vilket innebära ett förändrat kund-
underlag. 

Handel i mindre tätorter och landsbygd
I likhet med stadsdelshandeln är handel i 
kommunens mindre tätorter och 
kommundelar av stor betydelse för ett 
fungerande vardagsliv, samtidigt som 
kundunderlaget är nyckeln för butikernas 
överlevnad. 

En central förutsättning för att kunna 
bo och leva i kommunens mindre tätor-
ter är att man har tillgång till dagligvaror 
som livsmedel, men också till drivmedel 
och annan daglig service. Livsmedelshan-
del bör därför möjliggöras och främjas i 
kommunens mindre tätorter.

Ny teknik och digitaliseringens betydel-
se för handel på landsbygd
Teknik och ett mer digitalt samhälle 
betyder nya förutsättningar som kan 
möjliggöra handel på landsbygden på ett 
sätt som tidigare inte var möjligt. Det 
kan bland annat vara obemannade 
matbutiker, som i Edsvalla, eller att 
hemleveranser av varor samordnas till en 
gemensam hämtplats på bygden.

närhetsfaktorn är svår att skapa i andra 
delar av kommunen eller regionen. 
Koncentrationen av företag och handel i 
en och samma punkt bidrar till synergief-
fekter, som kan leda till nya affärsmöjlig-
heter. Samtidigt utgör arbetsplatserna en 
mycket viktig del av underlaget för 
centrums sällanköpshandel.

Stadskärnan har ett brett utbud av 
butiker, restauranger, caféer och kommer-
siell service. Samtidigt som antalet 
butiker på senare år blivit färre, både 
inne i köpcentrum och i butiker som 
ligger i bottenplan på de centrala gatorna. 

Stadskärnan - regionens viktigaste 
handelsplats 
Karlstads stadskärna ska fortsätta vara 
regionens viktigaste handelsplats. Som 
handelsplats har stadskärnan en särställ-
ning, eftersom både näringsliv och 
besöksnäring är beroende av en levande 
stadskärna med människor i rörelse som 
skapar underlag för handeln.

STADS- OCH KOMMUNDELSHANDEL 
Stadsdelshandel eller mer lokalt oriente-
rad handel innebär inte bara en god 
servicenivå, utan gynnar också sociala 
strukturer och en hållbar handelsstruk-
tur. Handeln i bostadsområden och 
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Sällanköp - Volymhandel, skrymmande 
handel, bygghandel mm. 
1.  Välsviken, Bergvik, Gräsdalen,  
    Riksdalern
2. Månsberget 

Sällanköp, volymhandel, skrymmande 
handel mm. finns för närvarande vid 
Välsviken, Bergvik, Gräsdalen, Våxnäs 
och Riksdalern (Biltema). Utöver det 
planeras ytterligare volymhandel och 
skrymmande handel vid Välsviken och 
Månsberget. Våxnäs strategiska läge nära 
stadskärnan gör att området är prioriterat 
som omvandlingsområde för stadsutveck-
ling, med inriktning med bland annat 
bostäder. Nya volymhandelsytor bör 
därför inte tillkomma.

Sällanköp - Shopping, kläder, hem och 
fritid mm.
1. Stadskärnan
2. Stadsdelscentrum 
3. Välsviken, Bergvik 

Sällanköpshandel för kläder, hem och 
fritidsvaror finns i dagsläget vid stadskär-
nan, Bergvik, Välsviken samt i vissa 
stadsdels- och tätortscentrum. Prioriterade 
områden för nya handelsytor för handel 
av kläder, hem- och fritidsvaror är 
primärt stadskärnan. 

EXTERNHANDEL
Kommuner som tillåtit externa handels-
områden tenderar att öka den totala 
omsättningen inom kommunen, som ett 
resultat av att fler kunder lockas till 
orten, samtidigt som stadens invånare i 
högre utsträckning spenderar sina pengar 
lokalt.

Externhandeln konkurrerar dock i 
många fall med handeln i stadskärnan, 
stadsdelscentran och kringliggande orter i 
närregionen, där handeln många gånger 
riskerar att slås ut. Samtidigt har viss typ 
av handel ett behov av att ligga i externa 
lägen. 

Externhandeln, inom såväl Bergvik 
och Välsviken, har lyft attraktionen för 
Karlstad som handelsplats, och tillsam-
mans med stadskärnan gjort Karlstad till 
en välbesökt handelsnod. Externhandeln 
har stora möjligheter att ta emot skrym-
mande butiker och bilorienterad handel 
som inte är lämplig utifrån centrums 
förutsättningar. En allt större del tenderar 
dock att utvecklas till handel som kon-
kurrerar med stadskärnorna.

PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR 
OLIKA HANDEL
Balansen mellan stadskärnan och extern-
handel är viktig för såväl centrumhan-
deln som de externa handelsnoderna. 
Stora satsningar har de senaste åren skett 
i såväl Välsviken som Bergvik med 
närområde. De externa handelsområdena 
bedöms därför ha goda förutsättningar 
för fortsatt utveckling. Översiktsplanen 
föreslår därför att jämförelsemålet i 
handelsstrategin från 2010 ”Centrumhan-

deln ska öka och följa samma takt som den 

totala omsättningsökningen i Karlstad” 
kvarstår som mål för handelsutveckling-
en i stadskärnan och bör därmed utgöra 
kommande fokusområde.  

Vid omvandling och nyetableringar 
bör olika handelstyper prioriteras till 
olika geografiska områden. Inriktningen 
för prioriteringen är enligt nedan:
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Västra Torggatan i Karlstad Centrum utgör ett centralt handelsstråk.
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INLEDNING

fråga i form av arbetstillfällen. 
Besöksnäringen växte starkt fram till 

och med 2019 och bedöms i framtiden, 
efter återhämtningen från pandemin, 
utgöra en viktig del av näringslivet i en 
kommun. Inte minst i de mindre samhäl-
lena kan besöksnäringen förbättra under-
laget för service, skapa arbetstillfällen, ge 
utrymme för entreprenörskap med mera. 
Eftersom översiktsplanen ska ge förutsätt-
ningar för tillväxt i kommunen är 
besöksnäringen en viktig fråga. 

FÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV 
PANDEMIN
Pandemin slog undan förutsättningarna 
för besöksnäringen i hela världen och 
den har även fungerat som en katalysator 
för beteendeförändringar som redan varit 
på gång. Digitaliseringen har tagit ett 
jättekliv och många av de fysiska mötena 
kommer troligtvis att bli digitala eller 
hybrida. Kortare affärsmöten som kräver 
långa resor kommer med stor sannolikhet 
att helt genomföras digitalt. 

Plötsliga minskningar eller ökningar 
av besöksflöden behöver framöver 
hanteras genom strategisk planering och 
samordning. Ett bredare utbud av besöks-
mål och aktiviteter minskar sårbarheten 
och gör den kommunala besöksnäringen 
mer motståndskraftig.

KOMMUNENS ROLL
Som kommun behöver Karlstad fortsätta 
agera som delproducent av besöksmål. 
Kommunen ansvarar ofta för vissa 
fysiska anläggningar som utgör besöks-
mål inom besöksnäring som muséer, 
idrottsarenor, kulturanläggningar eller 
naturområden. Kommunen ansvarar även 
för en fungerande infrastruktur i form av 
vägar, järnväg, kollektivtrafik, rastplatser, 
vatten och avlopp.

Ansvar för en hållbar tillväxtplanering
Tillgång till ytkrävande mark- och 
vattenområden är en förutsättning för 

Dagligvaror
1. Stadskärnan, Stadsdelsområden,     
   Mindre tätorter
2. Trafikorienterad handel

Handel för dagligvaror som matbutiker 
mm. finns på flera platser i kommunen. 
Antalet storskaliga butiksetableringar har 
ökat de senaste åren, vilket konkurrerar 
ut livsmedelsbutiker i stadsdelarna. 
Stadskärnan, stadsdelscentrum och 
centrum i de mindre tätorterna bör 
prioriteras för fortsatt utbyggnad av 
dagligvaror, för underlätta ett enklare 
vardagliv och tillgänglighet till livsmedel 
för fler Karlstadbor. 

KOMMUNENS INRIKTNING  
• Stärka stadskärnan som handelsplats.
• Omvandling och nyetableringar av 

handel ska följa föreslagen område-
sprioritering.

• Ny livsmedelshandel bör möjliggöras 
inom bostadstäta stadsdelar för att 
öka tillgängligheten till handel nära 
bostaden.  

• Livsmedelshandel, inklusive obeman-
nade livsmedelsbutiker bör möjliggö-
ras och främjas i de mindre tätorterna. 

• Möjliggör fler bostadsnära utläm-
ningsställen av paket och varor, i takt 
med ökad e-handel.

BESÖKSNÄRING

Besöksnäringen utgör en viktig grund för 
tillväxt och spelar därmed en viktig roll i 
kommunens arbete med att utveckla 
Karlstad fram till år 2050. Besöksnärings-
tillväxt kan innebära att nya större 
mark- och vattenområden behöver tas i 
anspråk. Ofta utgör ett besök i en stad 
också första steget för att kunna överväga 
staden som en potentiell bostadsort. 
Konkurrensen mellan städer är i dagslä-
get stor och allt fler städer arbetar med 
upplevelsen av staden som livsmiljö. 
Besöksnäringen utgör också en tillväxt-
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INLEDNING

logistik för stora grupper, möjlighet för 
turistbussar med mera. 

UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR
Digital närvaro och teknik
Digitalisering är en global megatrend 
som kommer att tillta fram till 2050. Det 
är viktigt att besöksnäringen följer med i 
denna utveckling och paketerar destina-
tionen Karlstad digitalt på ett attraktivt 
sätt. Detta kan också ta sig fysiska 
uttryck i form av digitala lösningar för 
att till exempel orientera sig i staden, få 
information om kulturhistoriska miljöer, 
tillfälliga evenemang med mera på 
kartbasis. Andra former är till exempel 
mer innovativa lösningar som augmented 
reality och artificiell intelligens för 
kundservice vilka kan bli mer vanliga i 
framtiden och ställa krav på installatio-
ner, laddstationer med mera i stadsmil-
jön.  

Husbilssemester en ökande trend 
Från 2009 till 2019 har antalet husbilsä-
gare i Sverige fördubblats från 50 000 till 
100 000. Efterfrågan på fler ställplatser 
har blivit allt större runt om i landet, och 
statistik visar på att de mest eftersökta 
ställplatserna i landet är vattennära lägen 
samt centrum- och servicenära platser 
med hög trygghet. Idag ställer sig hus-
bilsägare ofta på vad de anser är oattrak-
tiva platser bredvid bebyggelse eller 
högtrafikerade gator, i syfte att stå 
någorlunda nära vatten. Kommunen 
behöver ta vara på den tilltagande tren-
den och växande målgruppen genom att 
planera för fler ställplatser i vattennära 
lägen.

NATURTURISM OCH RETREAT 
Naturturismen i Karlstad ska utvecklas 
fram till år 2050. Den internationella 
definitionen för naturturism är ”förflyt-
tad konsumtion i form av aktiviteter, 
boenden, måltider och andra turismtjäns-
ter där själva naturupplevelsen är i 

besöksnäringens tillväxt. Samtidigt kan 
det medföra ökat slitage i känsliga 
natur- och kulturmiljöer samt högre 
belastning på lokal infrastruktur i form 
av trängsel, säkerhetsrisker och utsläpp. 
Kommunens planering är därför ett 
nödvändigt verktyg som bör ta ansvar för 
att uppnå hållbarhet.

EN KONKURRENSKRAFTIG 
DESTINATION
I forskning kring utveckling av turism 
används ofta begreppet destination. Det 
finns flera olika förståelser av vad en 
destination är, men i korthet är destina-
tionen den plats eller det område man 
åker för att besöka. För att skapa en 
konkurrenskraftig destination behöver vi 
arbeta mot att åstadkomma en mix av 
aktiviteter samt att destinationens kultur 
och historia lyfts. Det ska finnas ett gott 
utbud av saker att se, göra och uppleva. 

Destinationsutveckling av Karlstad
Ett av kommunens mål är att arbeta med 
destinationsutveckling av Karlstad, i syfte 
att attrahera fler besökare och öka 
turismomsättningen. I arbetet för detta 
behövs tydliga målbilder om hur Karlstad 
ska utvecklas som destination fram till 
2050. Karlstads turismstrategiska plan 
från 2017 benämner fyra strategiska 
utvecklingsområden: 

 – Fler reseanledningar
 – Stärka Karlstad som destination
 – Ökat värdskap
 – Ökad digitalisering

Det är viktigt att planera för att hitta fler 
och nya etableringar som kan komplet-
tera det övriga utbudet av reseanledningar 
som lockar målgruppen barnfamiljer. Ett 
annat steg i arbetet med att skapa fler 
reseanledningar är att säkerställa markbe-
hov i vattennära lägen som bidrar till att 
tillgängliggöra Vänern. Även värdskap är 
ett intressant utvecklingsområde för 
fysisk utveckling i form av skyltning, 
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KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunen ska ta höjd för trender 

inom besöksnäringen, som exempelvis 
digitalisering, naturturism, efterfrågan 
på ställplatser, evenemang med mera.   

• Kommunen ska säkerställa markbehov 
med vattenkontakt för utveckling av 
naturturism och soft adventure.

• Kommunen ska verka för att besöks-
näringen ska fungera som en tillväxt-
motor i de mindre tätorterna. Detta 
genom att ta vara på tätorternas 
kultur- och naturtillgångar samt 
utveckling i LIS-områden i besöksnä-
ringssyfte.

• Kommunen ska verka för att skapa 
fler anläggningar, exempelvis i form 
av hotell eller aktivitetsparker, som 
kan fungera som en reseanledning i 
sig. 

• Reseanledningar för barnfamiljer är 
ett prioriterat behov.

• Vänerskärgården bör tillgängliggöras 
samt ges förutsättningar för att 
utvecklas för besöksnäring.

centrum”. Förståelsen för en mer hållbar 
livsstil har ökat hos konsumenter som 
ställer allt högre krav på miljömedveten-
het. På senare år har betalningsviljan ökat 
för miljövänliga alternativ och vistelse i 
naturen. Forskning visar på samband 
mellan vistelse i naturen och ökad hälsa. 
Behovet av en känsla av ’’lugn och ro’’ 
bedöms tillta i takt med urbaniseringen 
fram till år 2050, vilket kan ses som en 
möjlighet för landsbygdens besöksnäring. 

Vänern 
Norra Vänerskärgården tillsammans med 
deltat är ett profilområde och varumärke 
för Karlstad som bedöms vara underut-
nyttjat. Vänern med deltat och skärgår-
den är en stor tillgång och här finns 
möjlighet att utveckla en konkurrenskraf-
tig besöksnäring. Vänern med sina cirka 
22 000 öar och skär är jämförbar med 
Stockholms skärgård och har potential 
att kunna utvecklas till en destination i 
sig själv. Projektet Lake Vänern Grand 
Tour är ett exempel på ett projekt som 
bedöms kunna stärka Vänerns öar och 
stränders attraktivitet. Ett annat exempel 
är bland annat att utveckla och ge 
förutsättningar för båtbusstrafiken eller 
annan Vänertrafik i området. Kommu-
nen ska även verka för att utveckla fler 
Vänernära utsiktsplatser. 

LIS-områden för besöksnäringen
Utöver Vänern bedöms även andra vatten-
drag vara en underutnyttjad tillgång när 
det kommer till turism inom kommunen. 
Denna tillgång finns även i några mindre 
tätorter, varför några särskilda områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) tidigare pekats ut som lämp-
liga för besöksnäringsutveckling. Natur-
turismen lämpar sig väl i de mindre 
tätorterna, som kan erbjuda natur- och 
kulturvärden som besöksmål och på det 
sättet agerar som en tillväxtmotor. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR



XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt.

Karlstad CCC



108 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING108 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

utbud av kultur att ta del av, göra att det 
finns möjligheter att själv skapa kultur 
och visa att det finns forum för att visa 
upp det man har skapat. Kulturuppdraget 
omfattar också ansvarar för utvecklingen 
av besöksanledningar inom kulturområ-
det.

KULTURINSTITUTIONER
Karlstads kommun har långsiktigt värnat 
Wermland opera och Värmlands museum 
som är två kulturinstitutioner med 
nationell och internationell attraktions-
kraft, med ekonomiskt stöd från staten, 
regionen och kommunen. 

Karlstads kommun har långsiktigt och 
strategiskt även valt att utveckla och 
stötta aktörer som ex Scalateatern, 
föreningshuset Gjuteriet, Brigadmuseet, 
Tempelriddaren för Värmlandsteatern 
samt etableringen av Sandgrund Lars 
Lerin.

KULTURELLA ARENOR
Kommunägda kulturella arenor som ex. 
Mariebergsskogen, Alsters herrgård och 
kv. Almen har en positiv utveckling av 
ett alltmer mångfacetterat, kvalitativt och 
välbesökt utbud. 

Karlstad har ett rikt utbud av möjlig-
heter till nöje genom bl.a. Nöjesfabriken, 
Karlstad CCC, Löfbergs arena, Scalatea-
tern, Sandgrundsudden och kommande 
omvandling av Norra Fältet som en 
attraktiv plats för evenemang och möten, 
alla arenor för idrottsevenemang, restau-
ranger mm.

Karlstad har ett brett utbud av kultur, 
arenor för nöjen och evenemang som är 
välbesökta och uppskattade av såväl 
Karlstadsbor som besökare.

KARLSTADS KULTURPLAN
Karlstads kulturplan visar på en viljerikt-
ning och vad som behöver prioriteras för 
att skapa ett dynamiskt och framåtsträ-
vande kulturliv. Kulturplanen är del av 
det pågående arbetet med kommunens 
attraktivitet. Ett dynamiskt och framåt-
strävande kulturliv skapar en intressant 
plats att leva och bo på. Ett öppet och 
tillgängligt kulturliv bidrar till öppenhet 
och social hållbarhet genom att skapa 
mötesplatser för människor med olika 
bakgrund och erfarenheter. Kulturen 
ökar livskvaliteten för Karlstadsborna 
och kan hjälpa Karlstad att växa genom 
att locka nya besökare och invånare till 
kommunen. 

Karlstad vill ta tillvara på de positiva 
effekter som kulturen kan erbjuda andra 
samhällssektorer och i kulturplanen lyfts 
bland annat kulturens roll inom besöks-
näring och integration. Samtidigt är 
kommunen mån om att värna kulturens 
egenvärde genom att prioritera utveck-
lingen av en kulturell infrastruktur som 
skapar goda förutsättningar för både 
professionellt skapande och amatörkultur. 

Ett övergripande uppdrag är att skapa 
förutsättningar för livsglädje, både för 
kropp och själ, genom att erbjuda ett 
brett utbud av kultur och fritidsaktivite-
ter för alla Karlstadsbor. Det innefattar 
att stötta och skapa goda förutsättningar 
för kommunens kulturliv utifrån de tre 
perspektiven se, göra, och visa. 

Se innebär att det finns ett brett 

KULTUR OCH NÖJEN

TEMATISKA INRIKTNINGAR



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 109

XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.

och nya företag. Ett färgstarkt och 
innehållsrikt kulturliv är starkt förknip-
pat med och utgör en av många viktiga 
pusselbitar för kommunens attraktivitet 
och tillväxt. 

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Fysiska förutsättningar för ett aktivt 

kulturliv ska främjas såväl i stan som 
på landsbygden och i kommunens 
mindre tätorter.

• Det offentliga rummet ska vara en 
plats för en mångfald av spännande 
och utmanande kulturprojekt. 

• Fysiska förutsättningar ska ges för att 
främja besöksanledningar inom 
kultur, nöjen och evenemang. 

• Förutsättningar ska ges för att utveck-
la Karlstad till en av Sveriges bästa 
evenemangsstäder.

EVENEMANGSSTADEN KARLSTAD
Karlstad har en ambitionsnivå att vara en 
av Sveriges bästa evenemangsstäder som 
omfattar både kultur- och idrottsevene-
mang. Evenemangen under ett år är 
många och vissa är temporära evenemang 
som ex. gatukonstfestivalen Art Scape, 
idrottscuper, konstbienaler medan andra 
är årligen återkommande som ex. natio-
naldagsfirandet, nyårsfirandet på Sand-
grundsudden, kulturnatten, eldkonst samt 
olika tävlings- och motionstävlingar.

Ett verktyg för att utveckla och stärka 
Karlstad som en av Sveriges främsta 
evenemangsstäder är den kommunala 
planen för evenemang och möten. Målet 
är att få fler evenemang och möten som 
stärker varumärket Karlstad och bidrar 
till att Karlstad syns mer nationellt och 
om möjligt internationellt. Arbetet ska 
stärka bilden av att det är enkelt att 
arrangera och genomföra sitt möte i 
Karlstad. Fler gäster ska lockas till 
Karlstad, som på ett hållbart sätt genere-
rar tillväxt samtidigt som arbetet ska 
bidra till att Karlstadsborna trivs och 
känner sig stolta över sin kommun.

En annan viktig faktor som möjliggör 
för större musik- och idrottsevenemang är 
tillgång till större ytor, exempelvis likt 
Norra Fältet och Mariebergsskogen. Det 
är därför av stor vikt att ytorna bevaras 
och utvecklas utifrån arrangörernas 
kravbild för arrangemang.  

KULTUR SOM TILLVÄXTFAKTOR
Ett rikt och spännande kulturliv är en 
faktor som på senare år har lyfts fram 
som en av de absolut viktigaste konkur-
rensfördelar en stad och kommun kan 
tillskansa sig. Med större utbud och fler 
skapande individer i befolkningen så 
ökar möjligheten att växa och locka till 
sig kreativa och kunskapsintensiva 
människor och i deras spår investeringar 
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Förstudie Norra Fältet 

P

P

Skala 1:2000
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Planerna för Norra Fältet är ett exempel som stärker Karlstad som evenemangs-
stad. Ilusstration: 02Landskap, Förstudie Norra Fältet. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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är av betydelse ur ett Värmlandsperspek-
tiv. I östra delen av kommunen finns 
flera våtmarker, som utgör en del av ett 
kontinuerligt stråk av våtmarker som 
löper genom länets östra delar. Norra 
delen av kommunen är del av ett större 
sammanhängande skogslandskap som 
dominerar stora delar av Värmlands län. 
Den södra delen av kommunen ingår i 
ett större sammanhängande jordbruks-
landskap för länet som följer Vänerns 
kust, samt större sjösystem och vatten-
drag i länet. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är den mångfald av 
tjänster och funktioner som naturens 
olika ekosystem och organismer tillhan-
dahåller människan. Ekosystemtjänster 
delas in i fyra kategorier utifrån vilken 
funktion de har: stödjande, producerande, 
reglerande, och kulturella tjänster.

Reglerande tjänster står till exempel 
för reglering av lokaltemperatur, vatten-
flöden och pollinering. Producerande 
tjänster ger exempelvis mat, dricksvatten 
och bioenergi. Kulturella tjänster bidrar 
med immateriella värden som miljöer för 
upplevelser, lärande och rekreation. 
Stödjande tjänster är förutsättningen för 
alla andra ekosystemtjänster och består av 
arters livsmiljöer och processer som 
upprätthåller ekosystemen. Den biolo-
giska mångfalden är därför en grund för 
andra tjänsters funktion.

REGIONALA EKOSYSTEMTJÄNSTER
För att ekosystemtjänster ska fungera 
behövs en sammanhängande grönstruk-
tur. Karlstads kommun är del av flera 
större regionala ekologiska samband som 

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTURER

           Exempel på ekosystemtjänster

 Stödjande

Biologisk mångfald 

Producerande Reglerande Kulturella

Matproduktion Vattenrening och flöedesreglering Rekration och hälsa

Dricksvattenproduktion Pollinering Naturpedagogik

Material- och energiproduktion Temperaturreglering Grönt kulturarv

Luftrening

Brandskydd

Kolinlagring

TEMATISKA INRIKTNINGAR



Kartan redovisar fördelningen av olika landskapsele-
ment och marktyper i Värmlands län och Karlstads 
kommun, baserad på nationella marktäckedata, NMD. 
För att få en bild av vilka landskapstyper som dominerar 
i ett område omvandlades informationen i NMD till en 
karta med 1 km x 1 km stora rutor, där varje ruta visar 
det dominerande marktäcket i området.

VÄRMLANDS LÄN

KARLSTADS KOMMUN
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grönstruktur som möjliggör för arter att 
sprida sig mellan livsmiljöer och natur-
miljöer. 

Stärkt biologisk mångfald i staden
Många växter och djur har hittat nya 
livsmiljöer i stadens parker och skogsom-
råden, eller i andra områden som i hög 
grad påverkas av människor eller verk-
samheter. Stadens parker och skyddade 
skogsområden är särskilt viktiga för den 
biologiska mångfalden, liksom vällokali-
serade och mångfunktionella grönstråk 
som kan förbättra såväl spridningsmöjlig-
heterna för växter och djur som de 
rekreativa stråken för stadens invånare. 

Nyskapande av odlingsmöjligheter, 
parker, grönstråk, teknisk grönska såsom 
gröna tak och väggar, samt nyplantering 
av träd och buskar kan kompensera och 
förbättra funktionen, sambanden och 
förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden i staden. Här utgör även 
gröna gårdar och villaträdgårdar en viktig 
del av helheten.  

PRODUCERANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Material och energiproduktion
Värmland är ett skogslän. Sen lång tid 
tillbaka utgör producerande ekosystem-
tjänster, i form av materialförsörjning för 
träråvaror och bioenergi, en grund för 
länets ekonomi. Största mängden mate-
rial kommer från skogsbruket, som förser 
människor med virke och pappersmassa, 
men också fiber till textiler. 

I Karlstads kommun förekommer 
skogsbruk, men inte i lika stor skala som 
i exempelvis länets norra delar. Karlstads-
kommuns förvaltningsskog ligger i 
huvudsak utanför tätorterna och kommu-
nala skogsåtgärder planeras utifrån 
kommunens skogsbruksplan eller vid 
etableringar av nya stadsdelar.

Skogsåtgärder som röjning, föryng-
rings-, naturvårds- och trädgallring i såväl 
aktivt som ej aktivt brukade områden 

STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Biologisk mångfald 
En av de viktigaste ekosystemtjänsterna 
är biologisk mångfald, vilket med andra 
ord kan beskrivas som en stor variation 
av växter och djur. Det är en så kallad 
stödjande tjänst som utgör grund för 
flera andra ekosystemtjänster, som t.ex. 
effektiv pollinering samt effektiviteten 
och produktiviteten i ekosystemen.

Karlstads landsbygd rymmer flera 
större sammanhängande landskapstyper 
som utgör del av större regionala områ-
den av betydelse för biologisk mångfald. 

I Karlstad tätort bedöms områden 
med högst värden för biologisk mångfald 
ligga främst kring Klarälvsdeltat och 
Vänern, i Knappstadviken, delar av 
Mariebergsskogen, Bergholmen, på 
Bergviks udde och Kaplansholmen. Även 
vissa delar av I2-skogen och ett område 
sydost om Ilanda innehåller höga värden. 
Flera av dessa områden är befintliga 
naturreservat eller utreds för naturreser-
vatsbildning. Dessa värdeområden be-
döms bidrar till en sammanhållen 

Värdeområden för biologisk mångfald och ekologiska sprid-
ningssamband i Karlstad tätort. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Täthetanalys av rödlistade arter och naturvårdsarter. 
Källa: Ekologigruppen, Artfakta från artportalen.

Karlstad har 11 kommunalt antagna 
ansvarsarter, som Karlstad har åtagit sig att 
värna. I bilden till vänster redovisas 
inrapporterade förekomster av dessa 
ansvarsarter i kommunen.

Fördelning av rapporterade ansvarsarter.  
Källa: Ekologigruppen, Artfakta från artportalen.

Bilden till höger visar tätheten av rapporte-
rade rödlistade arter och naturvårdsarter. 
En koncentration och störst täthet av 
rapporterade arter finns nära tätorter och i 
områden där det vistas och rör sig en stor 
andel människor jämfört med andra delar av 
kommunen. Det förväntas därför förekomma 
en stor överrapportering som förstärker 
mönstret.

TEMATISKA INRIKTNINGAR



114 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING114 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

grödor. Resterande del av den bruknings-
värda marken ligger i träda, och används 
inte för produktion av jordbruksproduk-
ter. 

Ytor för lantbruk
I Karlstads kommun består 15 % av 
markytan av jordbruksmark. Av den 
brukade marken utgör ca 14 % åkermark 
och ca 1 % betesmark. I flera av de 
mindre tätorternas omland finns större 
sammanhängande jordbrukslandskap 
med goda produktionsförutsättningar. I 
Väses omland ligger även en betydande 
andel av kommunens betesmark. Det 
finns även en viss andel jordbruksmark 
kring Karlstads tätort, som i äldre utred-
ningar bedömts ha sämre produktionsför-
utsättningar i jämförelse.

Jordbruksmarken växer igen
Historiskt minskade Karlstads kommuns 
areal av jordbruksmark med ca 7 % 
under perioden 1981–2015. En viss andel 
beror på ianspråktagande för exploate-
ring, men den främsta orsaken är att 
åkrar, ofta av ekonomiska skäl, inte blir 
brukade och växer igen. Jordbruken har 
under en lång tid tvingats bli mer och 
mer rationella för att vara lönsamma, 
vilket ställer krav på mer storskaliga, 
sammanhängande åkermarker.  

Exploatering av jordbruksmark
Karlstad tätorts läge mitt i Klarälvens 
delta invid Vänern gör att stadens om-
land är extra rikt på åkermark. Parallellt 
med en växande befolkning ökar behovet 
av exploateringsbar mark för väsentliga 
samhällsintressen. Att jordbruksmarken 
tas bort eller hårdgörs innebär att jord-
bruksmarken blir oanvändbar för fram-
tida generationer. Behovet av att ta i 
anspråk brukningsvärd jordbruksmark 
för utbyggnaden av bostäder och verk-
samheter kommer dock att kvarstå.  

Enligt lag får brukningsvärd jord-
bruksmark tas i anspråk för bebyggelse 

bidrar med trävaru- och energiproduk-
tionstjänster. 

Dricksvattenproduktion
Dagens dricksvattenförsörjning i Karlstad 
sker genom konstgjort grundvatten. 
Dricksvattnet framställs genom en form 
av ekosystemtjänst, då vatten från exem-
pelvis Vänern utvinns och filtreras på 
sand och grus, på samma sätt som vid en 
”naturlig” grundvattenbildning.

Sörmon och Brattforsheden, är 
områden med god förutsättning för 
denna typ av vattenrenande process, och 
är därför särskilt viktiga för kommunens 
dricksvattenförsörjning. 

Matproduktion
Ekosystemtjänsten matproduktion 
omfattar primärt jordbruksmark med 
storskalig odling, men även stadsodling 
och småskalig odling i villaträdgårdar. 
Jordbruksmark utgör en ändlig resurs, 
som är helt avgörande för samhällets 
möjligheter till livsmedelsförsörjning. 
Världens matbehov ökar kontinuerligt, 
och i ett långsiktigt perspektiv kan 
jordbruksmark bli en alltmer värdefull 
resurs, både i och med ökande befolk-
ning, men även utifrån klimatföränd-
ringar och konflikter i världen. Högre 
krav på robusta samhällen med en hög 
självförsörjningsgrad ökar även betydel-
sen av funktionella microjordbruk.  

Hav, sjöar och vattendrag, som förser 
oss med fisk, utgör en annan viktig del 
av den totala matproduktionen, liksom 
skogar, som ger bär, svamp och områden 
för jakt.

Nyttjandet av jordbruksmark
Generellt används cirka 60 % av Värm-
lands jordbruksmark för odling av 
vall- och grönfoderväxter, som huvudsak-
ligen nyttjas till djurfoder. Cirka 30 % av 
jordbruksmarken nyttjas för odling av 
spannmål, och en liten del används för 
odling av raps, rybs, potatis och övriga 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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vara möjlig att i framtiden återställa för 
odling när behov uppstår. 
 
Stadsodling
I tätorter finns matproduktion i form av 
småskaliga odlingar som kolonilotter, 
stadsodlingar och trädgårdar, vilket 
gynnar den biologiska mångfalden i 
staden och hjälper pollinatörer. Urbana 
jordbruk bidrar även till kulturella 
ekosystemtjänster som ökad hälsa och att 
främja sociala relationer, och kan även 
innefatta småskalig djurhållning, vilket 
har stora kulturella tjänster.  

En fortsatt utveckling av möjligheter 
till urban matproduktion kan bidra till 
Karlstads framtida hållbarhet och för-
måga till självförsörjning. Stadsodling 
kan ske på lågt utnyttjade grönområden, 
takytor, lucktomter eller andra underut-
nyttjade ytor. I framtiden kan även så 
kallade vertikala odlingar bli kostnadsef-
fektiva och resurssnåla alternativ för 
urbant jordbruk. 

REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 
De reglerande ekosystemtjänsterna 
omfattar processer som vattenrening, 
pollinering av grödor och vilda växter, 
reglering av temperaturer eller att förhin-
dra översvämningar genom fördröjning 
av vattenflöden och nederbörd.

De reglerande tjänsterna har även 
förmåga att bidra till exempelvis luftre-
ning, koldioxidbindning och brandskydd. 
Vegetation, särskilt träd, bidrar till rening 
av luft och har därför stor betydelse för 
luftkvaliteten i staden. För koldioxidbin-
ding utgör skog och våtmarker de tydli-
gaste kolsänkorna i kommunen. 

Strukturer i landskapet som bidrar 
tillökad motståndskraft mot skogsbrand 
är sjöar, vattendrag och öppna våtmarker. 
Även lövskogar och välhävdade gräsmar-
ker har viss kapacitet att motverka brand.

eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen, som inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Bostadsutbyggnad, verksamhetsmark och 
infrastrukturutbyggnad är exempel på 
väsentliga samhällsintressen. 

Översiktsplanens ställningstaganden om 
jordbruksmark
Översiktsplanen föreslår att viss jord-
bruksmark kring tätorten tas i anspråk 
för framför allt verksamhetsmark. Försla-
get grundas dels på den äldre utredning-
en om jordbruksmarkens kvalitet, men 
primärt på den utredning av alternativa 
utbyggnadsstrukturer som gjorts, där 
jordbruksmarken utgjort en delfråga i 
urvalet av områden. 

Den samlade bedömningen är att det i 
Karlstads omland är högre prioriterat att 
skapa möjligheter för en sammanhållen 
tillväxt och stadsutveckling, med en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
långsiktigt hållbar utbyggnad av bostäder 
och verksamheter. Framför allt behövs 
nya områden för verksamhetsmark i 
strategiska och lättillgängliga lägen kring 
Karlstad. Begränsningarna av andra 
allmänna intressen och näringslivets 
lokaliseringskrav gör att behoven inte går 
att tillgodose på annat håll. 

Exploatering bör dock koncentreras 
främst till fält närmast tätortsgränserna 
och splittring av sammanhängande 
jordbrukslandskap med goda produk-
tionsförutsättningar bör undvikas så 
långt det är möjligt. En bedömning 
beträffande det aktuella fältets värden 
bör göras från fall till fall. 

Att helt undvika exploatering på 
jordbruksmark är inte möjligt om Karl-
stad ska fortsätta växa. Där det finns 
möjlighet kan delar av potentiellt bruk-
ningsbar jordbruksmark eventuellt 
bevaras som grönområden för rekreation 
och utomhusaktiviteter, för att den ska 
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Nya former av stadsgrönska som gröna 
tak, vertikal grönska, och gröna installa-
tioner, är tekniska insatser som kan bidra 
ytterligare till lägre temperaturer. Vid 
omvandling i hårdgjorda miljöer, där det 
är svårt att få in andra former av grön-
ska, bör dessa övervägas där det är 
lämpligt. 

Vattenrening
Naturen bidrar med ekosystemtjänsten 
vattenrening genom vegetationens och 
organismernas upptag av näringsämnen 
och nedbrytning av föroreningar. På så 
sätt kan övergödning och föroreningar av 
vattenmiljöer förhindras.

Framträdande vattenrenade strukturer 
i kommunen finns bland annat i Sör-
mon, Brattforsheden, Klarälvsdeltat och 
våtmarkerna i kommunens östra del.

Flödesreglering
Lågpunkter och vattenområden såsom 
sjöar, vattendrag och icke utdikade 
våtmarker utgör viktiga strukturer för 
flödesreglering, grönområden och vegeta-

Temperaturreglering 
Pågående klimatförändringar bidrar till 
att höja temperaturen såväl generellt som 
i bebyggda områden, vilket kommer att 
påverka både Karlstad och kommunens 
mindre tätorter. Karlstad, Vålberg, Skatt-
kärr och Väse ligger dock nära Vänern 
som bidrar med sjöbris och svalkande 
luft som har en temperaturreglerande 
effekt. 

På samma sätt bidrar större grönområ-
den utanför tätorterna till temperatur-
skillnader mellan tätorten och omlandet, 
vilket skapar en parkbris som bidrar till 
att sänka temperaturen i tätbebyggda och 
hårdgjorda bebyggelsemiljöer.  

Risken för värmeböljor i hårdgjorda 
stadsmiljöer, kan effektivt mildras med 
hjälp av små och större inslag av grönska 
i staden. Stadsgrönska som träd, parker, 
grönstråk, gröna innergårdar och tillfäl-
liga grönytor bidrar till att kyla omgiv-
ningen genom skugga och ökad luftfuk-
tighet. Parker och skogsområden utgör 
också värdefulla ”tillflyktsorter” för 
människor under varma dagar. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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kommunens västra del. I Karlstad tätort 
syns en koncentration av värdekärnor för 
pollinering i de nordvästra delarna av 
Karlstad väster om Skåre och kring 
Järpetan. Höga värden finns även i 
anslutning till Klarälven och Vänern. I 
övrigt är fördelningen av områden med 
värde för pollinering jämnt fördelade i 
tätorten. Genom tätorten passerar två 
sammanhängande spridningssamband för 
vildbin. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Kulturella tjänster är alla typer av imma-
teriella funktioner som naturen tillhanda-
håller. Natur och grönska bidrar till 
upplevelser, arenor för socialt umgänge 
och aktiviteter, återhämtning. Det främjar  
människors fysiska och mentala hälsa 
och utgör en källa för kunskap och 
förståelse för naturliga system. Områden 
för kulturella ekosystemtjänster är exem-
pelvis parker, friluftsområden, skolskogar 
samt promenad- och motionsstråk längs 
sjöar- och vattendrag. I översiktsplanen 
hanteras dessa frågor under avsnittet om 
friluftsliv och utevistelse på sidan 128.

tion bidrar till att bromsa upp och 
fördröja vattenflöden, vilket möjliggör 
infiltration till grundvattnet. Alla grön-
områden bidrar i viss mån till flödesreg-
lering genom att de tar upp vatten genom 
rotsystemen. Träd och växter fångar även 
upp nederbörd på vägen ned, som sedan 
avdunstar och därmed aldrig når marky-
tan. 

Tjänsten medför att risken för över-
svämning och erosionsskador vid neder-
börd och skyfall minskar, samt att 
mängden föroreningar som annars 
transporteras ut i vattendrag och sjöar 
begränsas. När det gäller vattendrag, sjöar 
och våtmarker är det viktigt att tänka på 
att de bara har en reglerande funktion så 
länge de inte är överfulla. 

Det finns en stor andel flödesregle-
rande strukturer över hela kommunen, 
med viss övervikt i öst och nordöst. I 
Karlstad tätort är bland annat Tyrskogen 
och Rudsskogen viktiga områden med 
större kapacitet för flödesreglering.

Pollinering 
Många av våra grödor är beroende av 
pollinering. Vid pollinering förs pollen 
från en växt till en annan, ofta med hjälp 
av insekter. Bland insekterna är det 
främst bin och humlor som står för polli-
neringen, men även fjärilar och en rad 
andra insektsgrupper är viktiga pollinatö-
rer.

Förutsättningar för pollinering på 
kommunövergripande nivå är till stor del 
kopplat till jordbrukslandskap. Framför 
allt örtrika landskap som betesmarker, 
ängs- och hagmarker utgör viktiga 
livsmiljöer för pollinatörer. Småbrutna 
jordbrukslandskap med täta linjeelement 
i form av diken och åkerrenar, erbjuder 
goda förutsättningar för pollinatörer att 
förflytta sig. 

Jordbrukslandskapet i kommunens 
östra del har fler linjeelement och är 
mindre storskaligt jämfört med det större 
sammanhängande jordbrukslandskapet i 
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Värdeområden och spridningssamband för 
pollinering i Karlstad tätort 
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nella grönytor som möjligt. Underutnytt-
jade och enformiga platser kan på detta 
vis få fler användningsområden. 

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Gröna värden och ekologiska sprid-

ningssamband bör beaktas och 
analyseras vid exploatering. Möjlighe-
ten att förstärka svaga länkar för olika 
spridningssamband ska beaktas där så 
är möjligt. 

• En större mångfunktionalitet av 
ekosystemtjänster bör prioriteras för 
stadens grönområden.

• Eftersträva större sammanhängande 
grönområden för att främja en rik 
biologisk mångfald, kulturella ekosys-
temtjänster samt parkbris och luftre-
ning till tätorten.

• Tätortsnära grönområden är priorite-
rade områden för kulturella ekosys-
temtjänster.

• Eftersträva gröna släpp mellan grön-
områden för att säkerställa spridnings-
vägar för djur och växter samt som 
friluftsstråk för människor. 

• Upprätthåll ett sammanhängande 
jordbruks- och skogslandskap utmed 
Alsterdalen, från Alstern till Vänern, 
för att främja kulturella ekosystem-
tjänster, rik biologisk mångfald, 
pollinering och parkbris till tätorten.

• Öppna upp Klarälvsdeltat för ett mer 
mångfunktionellt nyttjande genom att 
tillgängliggöra olika delområden för 
kulturella ekosystemtjänster, och 
tydliggöra Karlstad som ”staden på 
deltat” samt öppna staden mot Vä-
nern. 

• Värna lågpunkter på genomsläppliga 
jordarter och våtmarker för att säker-
ställa ekosystemtjänster som god 
flödesreglering och vattenrening. 

• I områden med risk för värmeöar bör 
träd och växtlighet prioriteras för att 
sänka temperaturen. 

• Viktiga strukturer för pollinering bör 
beaktas.

MÅNGFUNKTIONELLA OCH 
KVALITATIVA GRÖNOMRÅDEN
Med mångfunktionalitet avses möjlighe-
ten att utnyttja grönområden till flera 
ekosystemtjänster samtidigt. Det kan vara 
omhändertagande av dagvatten, tempera-
turreglerande effekter och skydd mot 
skadligt UV-ljus samtidigt som miljön 
gynnar biologisk mångfald och naturba-
serad idrott. 

Kommunens förhållningssätt till 
ekosystemtjänster i framför allt staden 
bör primärt vara att samnyttja gröna ytor 
för så många olika typer av ekosystem-
tjänster som möjligt, oavsett om funktio-
nen är vatten- eller temperaturreglering, 
pollinering, kulturella tjänster, vattenre-
ning etc. Framför allt bör de kulturella 
ekosystemtjänsterna möjliggöras i betyd-
ligt högre utsträckning i områden som 
normalt inte utgör de primära områdena 
för friluftsliv och rekreation.

I såväl stadsmiljön som i annan 
tätortsbebyggelse är det viktigt att utveck-
la grönområden och parker till att bli 
mer mångfunktionella och kvalitativa. 
Med kvalitativt avses att grönområdena 
bidrar till sociala mötesplatser, lekytor 
och utemiljöer för rekreation och vila. 
Det kan också innebära planteringar som 
bidrar till att utveckla den biologiska 
mångfalden. 

Många strategiska grönytor som skulle 
kunna vara till gagn för Karlstadborna är 
idag underutnyttjande och saknar kvalite-
ter som gör dem intressanta att vistas i. 
Exempelvis kan torra öppna gräsytor 
upplevas ointressanta att leka i eller 
sommartid blir alltför varma att vara på. 
Det kan också utgöra ej tillrättalagda 
eller osammanhängande gröna stråk eller 
områden som med bättre entréer och en 
annan utformning skulle kunna fungera 
som rekreationsytor för kommunens 
invånare utan att de biologiska eller 
reglerande ekosystemtjänsterna försämras. 

Inom stads- och tätortsområden är det 
av stor vikt att utveckla så mångfunktio-

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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• Gröna innergårdar i ny kvartersbebyg-
gelse bör prioriteras för fler ekosys-
temtjänster i urbana miljöer.

• Inslag av teknisk grönska, som gröna 
väggar och tak bör stimuleras i 
hårdgjorda stadsrum och industriom-
råden. 

• Underutnyttjade strategiska grönytor 
bör utvecklas för att möjliggöra såväl 
sociala aktiviteter som ökad biologisk 
mångfald.

• De blå stråken ska lyftas och stärkas 
som mångfunktionella ytor i staden.

• Stadsparkerna och andra kulturhisto-
riska grönytor ska bevaras och förstär-
kas bland annat för pollinering. 

• Kommunen ska verka för att öka  
möjligheterna till stadsodling i olika 
former.
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Statliga mål om naturskydd
Det svenska miljömålssystemet består av 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt ett antal etappmål som steg på 
vägen mot att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålet om skydd av landområden, 
sötvattenområden och marina områden 
anger ett mål och behov om att till 2020 
skydda minst 20 procent av Sveriges 
land- och sötvattensområden. Detta 
etappmål uppnåddes inte inom utsatt tid.

BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA 
NATURRESERVAT I KARLSTAD

Befintliga naturreservat
Av kommunens 18 naturreservat är fem 
bildade av Karlstads kommun och övriga 
av staten. Karlstads mest unika natur-
miljö utgör Vänern. Det är en av orsa-
kerna till att en stor andel av kommu-
nens långsiktigt skyddade naturområden 
finns i och kring Vänern. Flera stora 
naturreservat är bildade i Vänerskärgår-
den för att bevara dessa livsmiljöer för 
framtiden.

Övriga större sammanhängande natur-
reservatsområden utgör Brattforsheden 
samt Södra och Norra Sörmon, som 
representerar andra former av unika 
miljöer i Karlstads kommun. Örtenområ-
det samt Ölmans ravinsystem söder om 
Brattforsheden omfattar flera mindre 
långsiktigt skyddade områden som 
hänger samman i kluster av mindre 
naturreservatsbildningar, biotopskydds-
områden, Natura 2000 och naturvårdsav-
tal. 

SKYDDSVÄRDA 
NATUROMRÅDEN 

Ett aktivt naturvårdsarbete
Karlstads kommun bedriver ett aktivt 
naturvårdsarbete med syfte att bevara, 
restaurera och utveckla naturlandskapet. 
Detta görs genom att skapa goda förut-
sättningar för en rik biologisk mångfald i 
kommunen. Bland annat har Karlstads 
kommun bildat ett flertal naturreservat, 
restaurerat naturbetesmarker, strandängar, 
vattendrag och småvatten, samt låtit 
skydda nyckelbiotoper på kommunens 
egen mark och beaktat dessa i samband 
med detaljplanering. En annan viktig del 
av naturvårdsarbetet är att tillgängliggöra 
och informera om kommunens naturom-
råden för Karlstadbor och besökare.

PERMANENTA SKYDDSFORMER FÖR 
NATUR I KARLSTAD 
Långsiktigt naturskydd syftar till att 
bevara olika miljöer, arv och värden för 
framtida generationer. Det är en skydds-
form där avsikten är att skydda området 
för all framtid. Att inrätta skyddade 
områden är ett internationellt åtagande 
som Sverige gjort för att bevara naturmil-
jöer med särskilt stort värde.

Det finns flertalet formella långsiktiga 
skydd för djur och natur i Sverige - både 
permanenta och tidsbestämda. De 
skyddstyper som finns representerade i 
Karlstads kommun är:
• Natura 2000 (EU-direktiv)
• Statliga och kommunala naturreservat 
• Naturvårdsområden (äldre skyddsform 

som likställs med naturreservat)
• Biotopskyddsområden 
• Naturminnen 
• Djur- och växtskyddsområden (ofta 

årstidsstyrt)
• Naturvårdsavtal (avtalsbundet över år)

 
 

18
Det finns 18 naturreservat i 
Karlstads kommun.
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FÖRSLAG PÅ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
FÖR FORTSATTA UTPEKANDEN FÖR 
NATURRESERVAT

Strategiska vägval ska fattas inom 
ramen för översiktsplanen
Översiktsplanen lägger grunden för 
kommunens framtida mark- och vatten-
användning såväl i staden som på lands-
bygden. Större förändringar i markan-
vändningen ska initieras i översiktsplanen 
och kan därefter ges i uppdrag för 
fortsatta utredningar inom respektive 
nämnds ansvar. Det kan även ske genom 
kommunens planeringsstrategi, som ska 
godkännas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Planeringsstrategin, som 
ersätter nuvarande aktualitetsprövning, 
bidrar till en aktiv översiktsplanering 
som bedrivs kontinuerligt och på så vis 
fångar in eventuella förändrade förutsätt-
ningar. 

Strategiska vägval kring naturskydd 
Att permanent skydda ett naturområde 
utgör en mycket strategisk mark- och 
vattenanvändningsfråga, eftersom det 
avser ett skydd för all framtid. Att skydda 
natur är ett mycket viktigt åtagande som 
kommunen kan göra för att gynna en rik 
biologisk mångfald, eller bevara ett 
grönområde för framtida generationer. 

Samtidigt kan skydd av natur också 
innebära begränsningar för möjligheterna 
till stadsutveckling för kommande genera-
tioner. Oftast går friluftsliv att kombi-
nera med naturskyddsområden men i 
vissa områden kommer naturskyddet 
innebära begränsningar för vissa former 
av friluftsliv och rekreation. Alltför 
omfattande skydd av natur runt ett 
tillväxtområde påverkar också på sikt 
möjligheterna till bevarande av grönom-
råden inom den befintliga staden. 

Med pågående reservatsbildningar har 
Karlstad har ett brett utbud av perma-
nenta naturskyddsområden i och i direkt 
anslutning till tätorten. För att inte lägga 

Kommunala naturreservat 
• 1. Nedre Prostgårdsälven
• 2. Niklasdals lövskog
• 3. Rustad strandskog
• 4. Torrakberget
• 5. Ölmans lövsskogsraviner 

Statliga naturreservat beslutade av 
Länsstyrelsen
• 6. Brattforsheden (naturvårdsområde)
• 7. Dansarebacken
• 8. Högemon
• 9. Kaplansholmen
• 10. Kärrholmen
• 11. Lämpeshålan
• 12. Nordbyberget
• 13. Råglandaberget
• 14. Segerstads skärgård
• 15. Styggvrån
• 16. Sörmon
• 17. Timmeröarna
• 18. Värmlandsskärgården

Pågående och utredningsområden för 
naturreservatsbildningar
Det pågår reservatsbildningar för ytterli-
gare fem naturreservat - Klarälvsdeltat, 
Bergviks udde, Bålberget i Älvenäs, Björke-

torp väster om Molkom samt en utökning 
av Sörmons naturreservat. 

Utöver pågående naturreservatsbild-
ningar finns områden som omfattas av 
tidigare kommunala uppdrag om att 
utreda naturreservatsbildningar: 
• I2-Skogen (Fastställande av TFN:s och 

KFN:s åtagande, KF 2013-06-17 §18)
• Skutberget (KF 2017-06-19 §8)
• Trollkoneberget, Välsviken (FÖP 

Välsviken, antagen KF 2019-09-26 §10)
• Alhaget, Stodene (Förslag i Natur-

vårds- och friluftsplanen, Del 1 - 
Handlingsplan TFN 2016-09-21 §19)

• Fiskartorpet, Skattkärr (Förslag i 
Naturvårds- och friluftsplanen, Del 1 
- Handlingsplan TFN 2016-09-21 §19)

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Sånebymossen och Åstorpsmossen, samt 
Stormossen, norr om Skattkärr, har i den 
kommunala naturvärdesklassningen 
klassats vara av högsta naturvärde. Alla 
tre är också utpekade i den statliga 
våtmarksutredningen, som några av de 
mest värdefulla våtmarkerna inom 
Karlstads kommun. Utöver mycket höga 
naturvärden erbjuder även de stora 
mossarna ekosystemtjänster som bland 
annat vattenreglering och vattenrening.

Storområdet Örten har flera mindre 
skyddsområden som naturreservat, 
Natura 2000, biotopskyddsområden och 
naturvårdsavtal som inrättats successivt, 
men saknar ett större sammanhängande 
skydd. Fler skogsområden med höga 
naturvärden i området behöver säkerstäl-
las och gränsen för naturreservaten 
Nordbyberget och Råglandaberget bör 
utökas samtidigt som odlingslandskapet 
bör fortsätta att brukas och hållas öppet. 

Ett område - Kilsravinerna - har lyfts 
fram som ett potentiellt naturreservats-
område i mellankommunala samtal. Ravi-
nerna löper i gränsen mellan Kils och 
Karlstads kommuner och är inom Kils 
kommun naturreservat. 

Översiktsplanen föreslår att samtliga 
områden (Storområdet Örten, Kilsravi-
nerna, Såneby- och Åstorpsmossen samt 
Stormossen) prioriteras som framtida 
naturreservat i kommunen. Dessa bedöms 
på grund av höga naturvärdesklassningar, 
mellankommunala intressen och bidra-
gande ekosystemtjänster som prioriterade 
för naturreservatsbildningar. 

SMÅSKALIGA PERMANENTA 
SKYDDSFORMER

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden som skyddsform 
används framför allt för områden som är 
mindre än 5 hektar och som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter, 
eller som annars är särskilt skyddsvärda. I 
Karlstad finns det ett 70-tal biotopskydd.

begränsningar på Karlstads fortsatta 
möjligheter till stadsutveckling och 
tillväxt bör det, utöver redan pågående 
reservatsbildningar, råda restriktivitet 
med ytterligare naturskydd kring Karl-
stad tätort.

Ställningstaganden om framtida natur-
reservat
Översiktsplanen föreslår att pågående fem 
naturreservatsbildningar färdigställs 
enligt ursprungsplan (Klarälvsdeltat, 
Bergviks Udde, Bålberget, Björketorp och 
Sörmon). För beslut av ytterligare natur-
reservat (förutom de fem) bör det alltid 
göras en stadsbyggnadsmässig helhetsbe-
dömning av konsekvenser och eventuella 
risker för Karlstads fortsatta tillväxt. 

Planerade utredningsområden för 
naturreservatsbildningarna vid Skutber-
get, Alhaget, Fiskartorpet och Trollkone-
berget (centrala och södra delen av 
berget) föreslås fortsätta.

I2-områdets användning bör utredas 
vidare med utgångspunkt i givna upp-
drag, exempelvis framtagandet av en 
fördjupad översiktsplan. Eventuella 
reservatsbildningsprocesser bör samord-
nas med behovet av att kunna nyttja 
området som friluftsområde och för 
naturbaserade aktiviteter. Området är 
även utpekat som utredningsområde för 
omlokalisering av järnväg vilket innebär 
begränsningar för riksintresset järnväg 
innan sträckning beslutats.

Förslag till ytterligare naturreservats-
bildningar
Utifrån en analys av redan skyddad 
natur, nationellt utpekade riksintressen 
för naturvård, inventeringar av höga 
naturvärden, samt utifrån en mellankom-
munal dialog om friluftsvärden, görs 
bedömningen att det finns områden med 
höga värden som i dagsläget saknar 
tillräckligt skydd. 

Tre av dessa områden utgörs av större 
mosseområden. Mossarna mellan Fagerås, 
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vinerna, Sånebymossen, Åstorpsmos-
sen samt Stormossen bör ges ett 
långsiktigt skydd.

• När pågående och planerade reservats-
bildningar är genomförda bedöms 
Karlstad tätort med närområden ha 
erforderligt långsiktigt skydd för 
tätortens naturområden. 

• Underlag vid framtida naturreservats-
bildningar ska kompletteras med en 
beskrivning av konsekvenser ur ett 
stadsbyggnads- och tillväxtperspektiv.

• Nya uppdrag om utredning av natur-
reservatsbildningar ska framgent 
hanteras inom ramen för den kommu-
nomfattande översiktsplanen eller 
kommande planeringsstrategi i sam-
verkan med övriga förvaltningar, och 
uppdrag för utredning ska ges av 
kommunfullmäktige.

Nedanstående områden föreslås ges prioritet 

för långsiktigt framtida naturskydd: 

• Alhaget, Stodene
• Bergviks udde
• Björketorp - Björklången, Molkom
• Bålberget, Vålberg
• Delområden inom Storområdet Örten, 

samt utökning av naturreservaten 
Råglandaberget och Nordbyberget

• Fiskartorpet, Skattkärr
• Kilsravinerna (reservat finns i Kils 

kommun)
• Klarälvsdeltat
• Mosslandskapet mellan Fagerås, 

Sånebymossen och Åstorpsmossen
• Skutberget
• Stormossen
• Sörmons utökning  
• Trollkoneberget, centrala och södra 

delen

Det finns två former av biotopskydds-
områden, biotoper som har ett generellt 
skydd i hela landet och biotoper där det 
beslutas om skydd i det enskilda fallet. 
Det generella biotopskyddet omfattar 7 
biotoptyper, som beslutats av regeringen, 
och som har ett skydd per automatik:
• Alléer.
• Källor med omgivande våtmark i 

jordbruksmark.
• Odlingsrösen i jordbruksmark.
• Pilevallar.
• Småvatten och våtmarker i jordbruks-

mark.
• Stenmurar i jordbruksmark.
• Åkerholmar.

Naturminnen
Naturminnen är en av de äldsta natur-
skyddsformerna i Sverige och utgör 
särpräglade naturföremål som behöver 
skyddas eller vårdas särskilt. Naturmin-
nen utses av länsstyrelse eller kommun, 
och kan i många fall ha betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. 

I Karlstads kommun finns enbart ett 
naturminne - Hammarseken, vid Ham-
mars gård i Väse. 

  
KOMMUNENS INRIKTNING 
• Pågående naturreservatsbildning för 

Klarälvsdeltat bör planeras för att 
möjliggöra ett brett utbud av frilufts-
aktiviteter inom området med MTB-
stråk, vandringsleder, fågeltorn, 
bryggor, entré- och rastplatser mm 
samt framtida cykel- och vägförbindel-
ser i anslutning till Jakobsbergsbron. 

• Pågående reservatsbildningar för 
Klarälvsdeltat, Bergviks udde, utök-
ning av Sörmons naturreservat, 
Bålberget i Älvenäs samt Björketorp 
föreslås fullföljas. 

• Planerade naturreservatsbildningar vid 
Skutberget, Fiskartorpet, Alhaget och 
Trollkoneberget (centrala och södra 
delar) bör skyddas.

• Områdena Storområdet Örten, Kilsra-
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Åstorpsmossen  
Sånebymossen 

TEMATISKA INRIKTNINGAR



126 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING126 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

fridlysningsreglerna. Artskyddsförord-
ningen anger att det är förbjudet att störa 
eller skada fridlysta arter. Vilket inbegri-
per kommunal planering och efterföl-
jande exploatering.

Reglerna syftar till att säkra de 
fridlysta arternas bevarandestatus, inte 
enskilda individer. Alla utpekade arter 
aktualiserar därmed inte alltid artskydds-
reglerna, utan en bedömning ska göras 
kring artens bevarandestatus och hur den 
påverkas av åtgärden.

VATTENMILJÖER
Inom arbetet med miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, samman-
ställde Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och Riksantikvarieämbetet tillsammans 
med länsstyrelserna områden med 
Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer 
ur natur-, fisk- och kulturmiljövårdssyn-
punkt.

I Karlstads kommun är Alsterälven 
särskilt värdefullt utifrån kulturmiljö-
vård, Vänern och Klarälven är särskilt 
värdefulla vatten utifrån fisk- och natur-
miljövård.

VÅTMARKER
Länsstyrelserna har med stöd av Natur-
vårdsverket genomfört en nationell 
våtmarksinventering. Karlstads kommun 
har ett flertal områden utpekade i 
inventeringen, varav Stormossen, Åstorps-
mossen, Sånebymossen, Älgåmossen 
(sydost) och Riksmossen är de områden 
med högst värden (klass 1 – mycket högt 
naturvärde). 

Riksmossen är ett natura 2000-om-
råde medan Stormossen, Älgåmossen, 
Åstorpsmossen och Sånebymossen saknar 
ett långsiktigt skydd.

KOMMUNENS KLASSNING AV 
VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
Karlstads kommun har en objektskatalog 
som utgörs av en interaktiv webb-karta 
med de mest värdefulla naturområdena. 

ÖVRIGA NATURVÄRDEN

NYCKELBIOTOPER 
En nyckelbiotop är ett område i skogen 
som med sina höga naturvärden har en 
stor betydelse för skogens växter och djur. 
I en nyckelbiotop kan det finnas hotade 
eller sällsynta arter som behöver området 
för sin överlevnad. Det finns över 50 
olika nyckelbiotopstyper och det finns en 
rad kriterier som avgör om ett område är 
en nyckelbiotop. 

Nyckelbiotoper har inget formellt 
skydd enligt lag men åtgärder i en biotop 
ska samrådas med Skogsstyrelsen. Områ-
den kan dock skyddas via naturvårdsavtal 
eller genom permanenta skydd som 
biotopskydd eller naturreservat. Flera 
nyckelbitoper i kommunen sammanfaller 
med befintligt och planerat naturskydd.

ÄNGS- OCH HAGMARKER
En stor del av odlingslandskapets biolo-
giska mångfald är knuten till betade och 
slåttrade ängs- och naturbetesmarker. För 
att bevara naturvärdena i odlingslandska-
pet krävs skötsel, främst i form av be-
tande djur. Karlstads kommun har totalt 
sett inte så stora arealer äng och naturbe-
tesmark, 2012 återinventerade Karlstads 
kommunsamtliga ängar och naturbetes-
marker. De högsta naturvärdena i od-
lingslandskapet inom kommunen finns 
knutna till strandängsbeten som är 
belägna utmed Vänerstranden, i Klarälvs-
deltat och kring slättsjöarna Panken och 
Södra Hyn. Naturbetesmarker finns 
också i form av ravinbeten, främst i 
Ölmans och Norsälvens dalgångar. 
Däremellan finns spridda hagmarker, 
varav några morän- eller stenbundna, ofta 
belägna på större åkerholmar.

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN
Vissa växter och djur är fridlysta genom 
artskyddsförordningen. I artskyddsförord-
ningen regleras både de internationella 
överenskommelserna samt de svenska 
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Till varje område på finns områdesbe-
skrivningar. Objektskatalogen komplet-
teras kontinuerligt med ny information 
och nya områden utifrån tillkommande 
kunskap. Vart tionde år görs en större 
översyn.

Klassningen utgörs av områden med 
högt (klass 3), mycket högt (klass 2) och 
högsta naturvärde (klass 1).

NATURVÄRDEN ATT BEAKTA VID 
PLANERING
De naturvärdesområden som bedöms 
viktiga att beakta och avväga mot andra 
allmänna intressen vid fysisk planering 
är:
• Riksintressen för naturvården. 
• Permanent skyddade områden i form 

av Natura 2000-områden, naturreser-
vat, biotopskyddsområden, naturvårds-
avtal och djur- och växtskyddsområ-
den. 

• Kommunens naturvärdesklassning av 
områden med högsta naturvärde (klass 
1). 

• Andra naturvärden - som nyckelbioto-
per, ängs- och hagmarker, våtmarker, 
särskilt värdefulla vatten samt klass 2 
och 3-områden i kommunens natur-
värdesklassning - som bör behandlas 
från fall till fall vid planläggning av 
respektive område. 
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Alsterälven
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om Karlstadborna nyttjar kommunens 
olika friluftsområden. Friluftsliv och 
naturbaserade utomhusaktiviteter i alla 
dess former är viktigt för att bidra till en 
god livskvalité för Karlstads kommuns 
invånare.

OLIKA TYPER AV FRILUFTSLIV 
För att hantera bredden av aktiviteter, 
samt på ett strategiskt sätt kunna bedöma 
de framtida markbehoven för olika typer 
av friluftsliv och väga dem emot varandra 
såväl som mot andra markintressen i 
staden, har friluftslivsaktiviteterna 
kategoriserats. Det bidrar till att skapa 
överblick behoven i Karlstad – vilken typ 
av aktiviteter som invånarna i olika delar 
av staden har tillgång till, vilka områden 
som är särskilt betydelsefulla för olika 
typer av friluftsliv, vilka utvecklingsbe-
hov som finns, samt vilken sorts frilufts-
liv som lämpar sig på olika platser i 
staden.

Kategorisering av frilufts- och rekrea-
tionsaktiviteter
1. Det traditionella friluftslivet
Det traditionella friluftslivet utgörs av 
vistelse utomhus i naturen för välbefin-
nande och rekreation och består av 
möjligheter att ströva, se på växter och 
djur, plocka svamp och bär, vandra, åka 
längdskidor, paddla kanot, åka pulka, 
sitta på en stubbe och åka långfärdsskrid-
skor. 

2. Det ”nya” friluftslivet 
Olika former av friluftsliv har alltid 
funnits och en mängd nya former av 
naturaktiviteter växer ständigt fram med 
fokus på friluftssport och ett mer även-

Friluftslivet utgör en viktig del av möjlig-
heterna till ett gott liv och kommunen 
har i sin planering ett stort ansvar för att 
ge förutsättningar för olika former av 
friluftsliv. Intresseorganisationer och 
enskildas engagemang spelar på samma 
sätt en avgörande roll för att skapa 
friluftslivsaktiviteter och hålla infrastruk-
turen för friluftslivet igång. I takt med 
att kommunen får allt fler invånare, ökar 
antalet människor som vill vistas ute i 
frilufts- och grönområden av olika 
karaktär. Därför är det av stor vikt att 
precisera de olika friluftsområden som på 
kort- och lång sikt ska möta dagens och 
morgondagens olika typer av friluftslivs-
intressen.

MÖTET MELLAN MÄNNISKA OCH 
NATUR 
Begreppet friluftsliv är brett och har 
under det senaste årtiondet utvecklats 
kraftigt och omfattar idag en mängd 
olika typer av aktiviteter. Uppfattningen 
om vad som är friluftsliv är därför 
ganska subjektiv och skiljer sig från 
person till person. Den vedertagna 
definitionen av friluftsliv är: ”Vistelse 

utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav 

på tävling”. 

Ur ett kommunperspektiv är dock 
utgångspunkten att det inte spelar någon 
roll vad man gör, utan att friluftsliv 
handlar om mötet mellan människa och 
natur. Kommunens intresse ligger i att 
invånarna både ska kunna och vilja vistas 
och vara aktiva ute i naturen. Översikts-
planen bejakar därför samtliga former av 
vistelse ute i naturen eftersom det, oavsett 
aktivitetsform, är positivt för folkhälsan 

FRILUFTSLIV OCH 
UTOMHUSAKTIVITETER

”Översiktsplanen bejakar därför 
samtliga former av vistelse i 
naturen.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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tankställen och sjösättningsramper, samt 
sammankopplade vattendrag som möjlig-
gör attraktiva kanotleder är grundläg-
gande delar i infrastruktur för att till-
gängliggöra vattnet för kommunens 
invånare. Vidare är badliv på kommunala 
badplatser, eller i vikar, sjöar och tjärnar 
utifrån allemansrätten samt fiske ytterli-
gare aktiviteter kopplade till det vattenan-
knutna friluftslivet.

7. Kommersiellt friluftsliv
Kommersiellt friluftsliv är friluftsliv där 
utövare genomför en enskild friluftsakti-
vitet eller gruppaktivitet mot betalning. 
Aktiviteten har sin grund i det okommer-
siella friluftslivet. Variationen av aktivite-
ter är stor och kan omfatta allt från 
utförsåkning och golf till fågelskådning 
eller vildmarkssafari. Alla delar av 
friluftslivet kan kommersialiseras genom 
kurser, gruppaktiviteter eller guidade 
vandringar. 

tyrsbaserat friluftsliv. Många av dessa 
aktiviteter använder naturen som arena 
för aktiviteten och speciellt i mer utma-
nande natur som bergssluttningar, 
kuperad och/eller perifer terräng, våtmar-
ker mm utgör attraktiva områden för 
dessa aktiviteter.

3. Cityfriluftsliv
Cityfriluftslivet utövas i de centrala 
stadsdelarna, Naturen utgörs av parker, 
strandområden, grönstråk utmed vatten 
eller stadsskogar som passar bra för 
utflykt, picknick, löprunda, odling, lek, 
bad eller promenad. Nya former av 
aktiviteter uppstår kontinuerligt så som 
Geocatching och Pokemon Go, samtidigt 
som spontanidrottsytor för parkcour, 
skateboard, volleyboll, boule och utegym 
utvecklas allt oftare i stadens gröna 
miljöer.

 4. Kulturpräglat friluftsliv
Det kulturpräglade friluftslivet utövas i 
kulturmiljöer så som kulturlandskap, 
ruiner, landskapsbildsskyddade områden, 
fornlämningar eller industrihistoriska 
miljöer. Kulturmiljöer är bra utflyktsmål 
och ger ofta en ytterligare dimension till 
upplevelsen. 

5. Friluftsliv som påverkar sin omgivning
Vissa typer av friluftsliv, ofta kopplat till 
motordrivna aktiviteter, flygning eller 
vapenhantering, kan skapa störningar i 
form av buller, men också en upplevelse 
av otrygghet. Dessa friluftsaktiviteter 
uppfattas ofta som störande av både 
omgivning och närboende samt kan 
bidra till fysisk och upplevelsemässigt 
begränsa tillgänglighet till ett naturom-
råde för andra typer av friluftsutövare. 

6. Vattenanknutet friluftsliv
Vattenrelaterade aktiviteter i sjöar och 
vattendrag utgör det vattenanknutna 
friluftslivet. Kollektivtrafik i form av 
båtbussar, allmänna bryggor på öar, 

Utevistelse för barn och unga i olika former är viktigt både för barnens fysiska och 
mentala hälsa och utveckling. 
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Ibland kan också en styrning av friluftsli-
vet behövas för att minska störningar på 
särskilt känslig mark, vegetation och 
djurliv. Exempel på sådan styrning är 
tidsstyrda landstigningsförbud, hastig-
hetsbegränsningar, anläggande av MTB-
leder och större grillplatser. Idag nyttjas i 
princip alla områden kring tätorten 
Karlstad för olika former av friluftsliv. 
De traditionella formerna av friluftsliv 
samt idrottsaktiviteter dominerar, men 
allt fler nya former av naturaktiviteter 
efterfrågar ytor. Även i skogarna och 
naturområdena runt våra mindre tätorter 
pågår en mängd olika aktiviteter.  

TILLGÄNGLIGHET ÄR VIKTIG
Bra tillgänglighet till friluftslivsområden 
är viktigt ur ett rättviseperspektiv. En 
målsättning är att alla som bor i kommu-
nen ska ha goda möjligheter att nå de 
större friluftsområdena till fots, per cykel 
eller kollektivt. Det ska vara lätt att hitta 
fram till friluftsområden och att vistas 
där, också för barn, äldre och individer 
med funktionsnedsättning. Men graden 
av tillrättaläggning bör variera så att även 
den som söker avskildhet och strapatser 
lätt ska kunna hitta till mer orörda 
områden. 

FRILUFTSLIV SOM PÅVERKAR SIN 
OMGIVNING
När en stad växer och tar nya markområ-
den i anspråk hamnar friluftsområden 
som tidigare låg i stadens perifera delar, 
mer centralt. Detta kan skapa utmaning-
ar om det i området sker friluftslivsakti-
viteter som påverkar sin omgivning. Det 
kan också vara, som i I2-skogens fall, att 
ett område över tid har ställts om från 
militärt övningsområde till friluftlivsom-
råde. Om det tidigare passade bra med en 
skjutbana i övningsområdet, så lämpar 
sig den aktiviteten mindre bra i ett 
friluftslivsområde nära bostäder och 
skolor med stort rörligt friluftsliv. Det är 
av yttersta vikt att nya områden identifie-

8. Sportaktiviteter i naturområden
Där det finns stimulerande, varierade 
skogsmiljöer och utbyggd infrastruktur 
som motionsspår, reflexbanor och 
elljusspår uppstår sport- och motionsakti-
viteter som löpning, längdskidåkning, 
cykling mm. Bredden och variationen på 
sport- och motionsaktiviteter är stor och 
utövare nyttjar i stor utsträckning befint-
liga friluftslivsstrukturer, men ofta 
uppstår också mer spontana stigar för i 
skogarna. 

MARKBEHOV OCH BEGRÄNSNINGAR
Alla typer av naturaktiviteter ska kunna 
vara tillåtna, men däremot kan det finnas 
begränsningar i vad som kan ske i vilka 
områden. Detta gäller både utifrån 
störningsgrad på omgivning och natur, 
men också utifrån att kunna skapa plats 
för samtliga behov inom kommunen. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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PARKER OCH GRÖNA YTOR I 
STADSMILJÖN
I stadsmiljön utgörs naturen av parker 
och ansade strandområden, som Sand-
grundsparken, Mariebergsskogen, grönst-
råk utmed Klarälven och Pråmkanalen, 
eller stadsskogar som Jakobsbergsskogen 
och Svinbäcksberget. Utöver det finns 
och behövs även mindre ytor och fick-
parker för lek, stadsodling, motion och 
andra former av uteaktiviteter. Ju fler 
tätbebyggda stadsdelarna är och ju fler 
invånare som finns i ett område dess fler 
parker och grönytor behövs. 

Grönytorna i staden är viktiga områ-
den för möten, bad, motion, idrott, 
stadsodling, rekreation och lek. Ytorna är 
viktiga för både barns, vuxnas och äldres 
utveckling och välbefinnande. Många av 
dessa ytor är också en plats för stillhet 
och återhämtning för den stressade 
nutidsmänniskan. I och med pandemin 
har trycket på dessa platser ökat och 
grillplatser, rastbänkar, badplatser och 
pulkabackar utnyttjas maximalt. 

Växtlighet och möjligheten att vistas i 
gröna miljöer är även positivt för hälsa 
och välbefinnande och bidrar till bilden 
av en trivsam och vacker stadsmiljö. 

AKTIVITETER VID 
KOMMUNGRÄNSERNA
Frilufts- och rekreationsaktiviteter stan-
nar inte vid kommungränser. Spår, leder, 
cykelstråk, fiskevatten, vattendrag, stigar, 
skidspår mm knyter på olika sätt sam-
man kommunerna. Utövaren kan även 
oberoende av kommun välja utgångs-
punkt för sin aktivitet. Den kommunala 
samverkan inom Karlstadregionen bör 
därför utvecklas för att tydligare tillgäng-
liggöra det varierande och stora utbud av 
frilufts- och rekreationsaktiviteter som 
finns. 

ras, i mer lämpliga lägen, och byggs ut 
för att husera friluftslivsaktiveter som 
påverkar sin omgivning.

FRILUFTSLIV I EN VÄXANDE STAD
I en växande stad måste jungfrulig mark 
ibland tas i anspråk för nya bostäder och 
verksamhetsmark. Samtidigt utgör 
områden för friluftsliv en stor tillgång 
för boendekvaliteten. En utmaning är att 
växa och samtidigt ta hänsyn till det 
rörliga friluftslivet.

När tätorten växer och naturområden 
behöver exploateras, är det viktigt att 
möjliggöra friluftsliv och utomhusaktivi-
teter i andra närliggande områden. 
Dialog med föreningslivet med kartlägg-
ning av områden för friluftsliv har gett 
kunskap om hur och var friluftsliv 
bedrivs i kommunen och vilka områden 
som har utvecklingspotential. 

God stadsbyggnad kan möjliggöra för 
fler att också bo naturnära samt att 
tillgängliggöra dessa områden för besö-
kare. I Karlstads tätort bör I2-skogen, 
Skutberget, Klarälvsdeltat, delar av 
Tyr- och Rudskogen, samt Alsterdalen 
prioriteras för fortsatt utveckling av det 
rörliga friluftslivet och olika former av 
utomhusaktiviteter.  

FRILUFTSLIV I DE MINDRE 
TÄTORTERNA 
Rekreation och friluftslivsaktiviteter i de 
mindre tätorterna präglas av en naturlig 
närhet till naturen. Här är det är oftast 
ideella organisationer som fiskevårdsför-
eningar, jaktlag, idrottsföreningar eller 
andra intresseföreningar som genom 
årens lopp har skapat mycket av den 
infrastruktur som uppmuntrar till vistelse 
i naturen. På senare år har Karlstads 
kommun tagit över ansvaret för merpar-
ten av den ideellt skapade infrastrukturen 
för att säkerställa en långsiktigt hållbar 
drift.     

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Skridskobana på Stora torget

gröna passager, gång- och cykelbroar 
över vattendrag eller trafikleder, eller 
nya sammanlänkande spår.

• Kommunen ska genom planering 
verka för att barnen upptäcker natu-
ren genom att skapa naturliga, stimu-
lerande och kreativa miljöer. 

• Kommunen ska verka för en ökad 
mellankommunal samverkan inom 
frilufts- och rekreationsområdet.

• Kommunens ska verka för att Väner-
skärgården och Klarälven inklusive 
Klarälvsdeltat tillgängliggörs och blir 
ett besöksmål som prioriteras i samt-
liga bevarande- eller utvecklingspro-
jekt.

• Kommunen ska planera för multi-
funktionella grönytor i tätorterna.

• Kommunen ska säkerställa att allmän-
hetens tillgång till stränder bibehålls.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunen ska verka för en balanse-

rad utveckling av friluftslivsaktiveter i 
de västra och de östra delarna av 
Karlstads tätort samt i de mindre 
tätorterna.

• Planering och utbyggnad av infra-
struktur för friluftsliv med badplatser, 
grillplatser, pulkabackar, rastplatser, 
leder- och spår, med mera ska priorite-
ras för att minska trycket och möjlig-
göra ett bredare utbud av friluftslivs-
områden i hela kommunen.

• Kommunen ska prioritera en fortsatt 
utveckling av det rörliga friluftslivet i 
I2-skogen, Tyr/Rudskogen, Skutberget, 
Alsterdalen och Klarälvsdeltat. 

• Sambanden mellan Karlstad tätorts 
större friluftslivsområden ska möjlig-
göras  genom exempelvis ekodukter, 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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och historieskrivning. 
Levande kulturmiljöer som uppfyller 

en funktion i ett nutida sammanhang är 
en förutsättning för ett lyckat bevarande. 
Kulturmiljöer behöver människor. 
Miljöer som står tomma riskerar att på 
sikt försvinna. För att säkerställa att 
miljöerna förs vidare till kommande 
generationer behöver dessa skapa mervär-
den till samhället. Kulturmiljöerna 
behöver användas och bidra till tillväxt, 
men vårdas och utvecklas med hänsyn 
och omtanke. 

I Karlstad har det kulturhistoriska 
beståndet successivt rivits eller förvan-
skats över tid. Det kvarvarande beståndet 
är därför extra viktigt att hantera som en 
resurs för framtiden. Detta gäller även 
äldre industrimiljöer som utvecklas till 
viktiga delar av tillväxten och näringsli-
vet i ett område. Den historiska förank-
ringen som en kulturmiljö ger till en 
plats går inte att återskapa. Kommunens 

inriktning är därför att ta vara på det som 

finns genom att balansera utveckling och 

bevarande. 

Kulturmiljöers roll i besöksnäringen
Det finns få saker som kan attrahera 
människor att åka så långt för att turista 
som en kulturmiljö. Exempel på stora 
kulturella världsarv som årligen drar 
miljontals besökare är Alhambra, Venedig 
Gamla stan i Stockholm eller Visby, där 
kulturmiljön i sig stärker den ekonomiska 
tillväxten genom hotell- och campingö-
vernattningar, restaurangbesök, handel 
med mera. Motsvarande mer småskaliga 
kulturmiljöer som har stor betydelse för 
näringslivet och besöksnäringen utgör  
t.ex glasriket i Småland, Falu gruva och 

Kommunens kulturmiljöer berättar om 
stadens utvecklingsskeden, äldre bygg-
nadssätt, stilideal mm. Kulturmiljöer är 
en av våra ändliga resurser och omfattar 
allt från äldre stadsmiljöer, byggnader 
och parker till industrihistoriska miljöer 
och odlingslandskap. 

Genom att bevara och nyttja kultur-
miljöerna klokt, kan det bidra till kom-
munens tillväxt och ökad livskvalitet för 
kommunens invånare. Internationellt 
växer intresset för alla former av kultur-
miljöer och sambanden förtydligas 
alltmer mellan kulturarv, hälsa och 
ekonomi. Kulturmiljön utgör vårt arkiv 
av tidstypiska platser, bebyggelse, miljöer 
och objekt som bidrar till kommunens 
identitet. Kommunens Kulturmiljöpro-
gram, omfattar i dagsläget Karlstad tätort 
och avsikten är att i nästa skede fortsätta 
arbetet med inventering av kulturmiljö-
värden i kommunens mindre tätorter 
samt på landsbygden. 

KULTURMILJÖERS UTVECKLING SOM 
VÄRDESKAPARE FÖR TILLVÄXT

Bevarande
Kulturmiljön utgör grunden för att 
kunna läsa, förstå och följa kommunens 
historiska utveckling. Bevarade byggna-
der, miljöer och kulturhistoriska läm-
ningar vittnar om hur platser har sett ut 
och hur de använts vid olika tidpunkter. 
Kulturmiljön knyter samman nutiden 
med dåtiden, ger oss förankring och 
kontinuitet och utgör en utgångspunkt 
för hållbar utveckling. 

Bevarade fysiska kulturarv komplet-
terar den skrivna historien och fungerar 
som källmaterial för framtida forskning 

KULTURMILJÖ

TEMATISKA INRIKTNINGAR



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 135

uppskattas av både invånare och besö-
kare. Nyare uttrycksfulla byggnader, som 
Karlstads Brigadmuseum norr om Klara, 
som är ett modernt väl avvägt nedslag 
som utgör ett viktigt tillskott till stads-
kärnans identitet och som har potential 
att bli en del av framtidens kulturarv. 
Detta speglar arkitekturens viktiga roll 
för samhällsutvecklingen. 

   
En resurs för kreativitet
Kulturmiljöer som upplevs som välbeva-
rade och autentiska har visat sig också 
vara attraktiva för företagsetableringar. 
Kreativa näringar, trendiga butiker och 
restauranger utnyttjar miljön som en del 
av företagets identitet och marknadsfö-
ring. 

Motsvarande utveckling kan även ses i 
Karlstad bl.a i Varvet på Kanikenäshol-
men, i Inre hamnens gamla lagerbyggna-
der, eller i gamla mejeriet på Gruvlyckan. 
Dessa industrihistoriska byggnader har 
restaurerats och rymmer moderna verk-
samheter, samtidigt som de även i framti-
den kommer att utgöra en viktig del av 
stadsdelarnas identitet. De utgör kultur-
historiska och upplevelsemässiga land-
märken i staden. 

Bergslagen, Eksjö, Jokkmokk. Lokala 
exempel utgör bl.a Wiksfors bruk i Säffle, 
Borgvik i Grums, samt Inre hamnen. 
Kulturmiljöer fungerar som dragare för 
besöksnäring och kan utgöra en viktig 
del i bl.a marknadsföringen av ett om-
råde.  Besöksnäringens företag och turism 
bidrar i sin tur till att lyfta fram och 
synliggöra kulturmiljöer, vilket gör att 
kulturmiljö och besöksnäring har ett 
synergiförhållande. 

Kulturmiljöer som ökat i popularitet 
under senaste åren är gamla hantverks- och 

industrimiljöer, vilket det finns gott om 
inom kommunen. För att kunna utveckla 
våra kulturmiljöer till potentiella besöks-
mål behöver tillgängligheten och be-
kvämligheten för besökaren vara i fokus. 
Samtidigt behöver det finnas ett gott 
utbud av aktiviteter anslutna till kultur-
miljön för att skapa attraktion och 
ekonomisk hållbarhet. 

Kulturmiljöer är identitetsskapande 
Kulturhistoriska miljöer bidrar till 
oväntade upplevelsevärden och påverkar 
Karlstads och de mindre orternas identi-
tet och attraktivitet. Idag när världens 
regioner och städer konkurrerar med 
varandra har det unika och identitetsska-
pande en särskilt viktig roll. Kulturmiljö-
ers sociala, estetiska och historiska värden 
- i form av bebyggelse, parker, stadsbygg-
nadmönster och arkitektur - bidrar alla 
till tätortens identitet. 

Kulturmiljön kan också ha en mer 
indirekt roll som en fysisk del i livsmil-
jön som bidrar till att skapa trygghet, 
hemkänsla och en historisk förankring 
till en plats. Historiska spår i exempelvis 
detaljer, arkitektur eller fornlämningar 
skapar nyfikenhet hos medborgarna och 
ger större mening åt en plats. 

Detta ses tydligt i bland annat Karl-
stads stadskärna, där estetiken hos den 
äldre arkitekturen, med unika byggnads-
utsmyckningar och ett annorlunda 
formspråk än dagens bebyggelse, ofta 

Sveriges längsta stenbro är ett vackert inslag i Karlstad där den med sina 12 valv och 
168 meter breder ut sig mellan stadsdelarna Haga och Norrstrand.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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miljöer utöver utpekade riksintresseområ-
den.

Kulturreservat 
En länsstyrelse eller kommun kan enligt 
7 kap 9 § miljöbalken (1998:808) besluta 
om att ett område ska skyddas och 
förvaltas som kulturreservat. I ett kultur-
reservat kan hela områdets kulturmiljö-
värden skyddas och vårdas, och ofta 
omfattas byggnader, anläggningar, 
kulturhistoriska lämningar och marker. 
Även sådana värden som består av 
verksamheter, kunskaper och traditioner 
kan hanteras inom ramen för kulturreser-
vatets förvaltning. I Karlstads kommun 
finns ett kulturreservat.

Brattforshedens krigsflygfält
Krigsflygfält 16 på Brattforsheden finns 
öster om Molkom. Området utgör ett 
kulturreservat sedan 2003 som visar på 
den svenska mobiliseringen under andra 
världskriget. Vid krigsutbrottet byggdes 
ett flertal krigsflygfält runtom i Sverige. 
Krigsflygfält 16 med sina baracker och 
landvärn är ännu intakt. 

Landsskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre skydds-
form (som bildades med stöd av 19 § i 
den tidigare naturvårdslagen) som inte 
finns i miljöbalken. Skyddet kan succes-
sivt ersättas med andra skyddsformer, 
men fram tills dess gäller bestämmelserna 
i landskapsskyddsområdena. Syftet med 
skyddet är att skydda stora områden från 
större påverkan eller förändring.

Följande områden inom Karlstads 
kommun omfattas av landskapsbilds-
skydd:
• Hovlanda (Arnöns sydspets)
• Väse kyrka
• Alsterdalen
• Alsters kyrka
• Borssjön
• Västra Örten
• Östra Örten, Gräsmången och Lersjön

Kombinationen av kulturmiljö och 
utbudet av verksamheter medför även att 
stadens invånare och besökare attraheras 
hit, eftersom dessa miljöer erbjuder något 
unikt, vilket i sin tur driver utvecklingen 
ytterligare. Ett aktuellt objekt i Karlstad 
är det före detta bageriet på COOP:s 
gamla fabriksområde, som nu bevaras för 
att utvecklas till en del i den nya stadsbe-
byggelsen. 

Ett annat exempel på ett unikt om-
råde är Zakrisdals industriområde som 
utgör en unik grön industrimiljö med 
den f.d. ammunitionsfabriken och tjänste-
bostäderna. Här har kommunen ett 
viktigt arbete med att lyfta fram de unika 
värdena vid pågående stadsomvandling.  

Kulturmiljöers ekonomiska attraktions-
värde
På senare tid har det skett en ökad 
betalningsförmåga för bostäder i områ-
den med kulturvärden. Boende i kultur-
miljöer upplever en större stolthet och 
förankring till en plats som speglar en 
viss identitet och som berättar en histo-
ria. Områden rika på kulturvärden kan 
bidra till människans välbefinnande. 

Kulturmiljöer utgör en ekonomisk 
och social resurs, som i högsta grad 
upplevs bidra till attraktivare livsmiljöer 
och andra mervärden som många är 
beredda att betala extra för. Att värna en 
fastighets kulturvärden, arkitektur och 
formspråk gynnar därmed fastighetens 
långsiktiga marknadsvärde. 

Ingången i översiktsplanen är att 
kommunens kulturmiljöer utgör en resurs vid 

exploatering och stadsförnyelse. Bevarande i 
balans med utveckling, kan skapa en 
positiv kraft för tillväxt, som inte går att 
skapa med andra insatser. Inriktningen är 
att kulturmiljöernas unika mervärden för såväl 

invånare som näringsliv ska tas tillvara. 

KULTURMILJÖSKYDD 
Det finns flera former av skydd och 
hänsynstaganden för värdefulla kultur-

Läs mer på Karlstads 
kulturmiljöprogram 
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FORNLÄMNINGAR, 
BYGGNADSMINNEN OCH 
KYRKOBEBYGGELSE M.M. ENLIGT 
KULTURMINNESLAGEN
Spritt över kommunen finns ett stort 
antal fornlämningar, med tillhörande 
fornlämningsområden, samt kyrkor, 
begravningsplatser och byggnadsminnen 
som skyddas enligt kap 1-4 i kulturmiljö-
lagen (KML). Kulturhistoriska lämningar 
som är äldre än 1850 klassas som forn-
lämningar, medan lämningar yngre än 
1850 klassas som övriga kulturhistoriska 
lämningar och saknar därmed lagligt 
skydd. 

Statliga byggnadsminnen omfattas av 
Förordningen om statliga byggnadsmin-
nen. Byggnadsminnen, kyrkor och 
begravningsplatser hör vanligen till den 
lokala bygdens mest säregna byggnads-
verk med långa historiska traditioner som 
gör dessa särskilt känsliga för nya inslag i 
sin visuella omgivning. 

Enligt Riksantikvarieämbetes forn-
minnesregister finns ett stort antal kända 
fornlämningar i kommunen. Fasta 
fornlämningar är skyddade enligt 2 kap 

KARLSTADS KULTURMILJÖPROGRAM
Kulturmiljöprogrammet visar vilka 
byggnader och miljöer i Karlstads kom-
mun som bedöms vara kulturhistoriskt 
värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet 
hör också kulturhistoriska områdesbe-
skrivningar och kommunens riktlinjer 
för kulturmiljöfrågor.

Första steget utgör en kulturhistorisk 
inventering, vilket genomförts för Karl-
stad tätort, men kvarstår för de mindre 
tätorterna och landsbygden. Kulturmiljö-
programmet finns på kommunens 
hemsida. 

LÄNSSTYRELSENS REGIONALA 
KULTURMILJÖPROGRA
Länsstyrelsens regionala kulturmiljöpro-
gram Ditt Värmland pekar ut områden i 
Värmland och i Karlstads kommun som 
anses vara särskilt intressanta och skydds-
värda. Länsstyrelsen har även inventerat 
kulturhistoriskt värdefulla broar inom 
kommunen. Områdena i det regionala 
kulturmiljöprogrammet och de kulturhis-
toriskt värdefulla broarna ska beaktas i 
planering och lovgivning.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KML och det är förbjudet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller på annat sätt ändra eller skada 
en fast fornlämning. Där det inte är 
möjligt att bevara fornlämningen ska 
tillstånd till ingrepp prövas av Länsstyrel-
sen. 

Länsstyrelsen har även möjlighet att 
fatta beslut om särskild arkeologisk 
utredning (2 kap 11 § KML) för att 
klarlägga eventuell förekomst av ytterli-
gare fornlämningar och samråd bör 
därför ske med Länsstyrelsen inför 
bygglov eller detaljplaneläggning vid 
misstanke om ytterligare lämningar.

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Vid nybyggnation i eller i anslutning 

till en kulturmiljö eller objekt bör de 
kulturella värdena stärkas och lyftas 
fram. Den kulturella identiteten ska i 
så hög mån som möjligt undvikas att 
förvanskas vid bebyggelseutveckling. 

• Kommunen ska verka för att ge ny 
användning åt kulturmiljöer. 

• Kommunens kulturmiljöer bör 
utvecklas, restaureras och tillgänglig-
göras. Bebyggelse- och industrihisto-
riska miljöer med potential att bidra 
med mervärden till samhället, bland 
annat inom besöksnäring och identi-
tetsskapande av kommunen, staden 
eller de mindre tätorterna ska priorite-
ras för omvandling till levande delar 
inom respektive stads- och tätortsom-
råde.  

• Kulturvärden som är av hög betydelse 
skall skyddas genom detaljplanering 
och områdesbestämmelser. 
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designpolitiken som utgör en samlad 
nationell arkitekturpolicy. 

Målet kompletterar andra nationella 
mål som berör den gestaltande livsmiljön 
och har följande formulering: ”Arkitektur, 

form och design ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre segregerat samhälle med 

omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla 

ges goda förutsättningar att påverka utveck-

lingen av den gemensamma miljön”. Det 
nationella målet för arkitektur-, form- 
och designpolitiken är att områdets 
inflytande ska stärkas och därmed bidra 
till formandet av en långsiktigt hållbar 
och väl gestaltad livsmiljö. 

KARLSTADS ARKITEKTURPOLICY 
Kommunens målinriktningsdokument, 
Arkitektur Karlstad antogs av Stadsbygg-
nadsnämnden under 2019. För att åstad-
komma god ny arkitektur och bevarande 
av värdefulla och intressanta byggnader 
och miljöer har därför nedanstående 
områden lyfts särskilt.  

Karlstads innerstad, Tingvallastaden, 
har en unik ställning som en återupp-
byggd rutnätsstad efter den stora branden 
1865. Domkyrka, rådhus, länsresidens 
med flera byggnader utgör fundamentala 
bebyggelsevärden i staden. 

Karlstad har även flera unika bruks- 

och industrimiljöer som till exempel 
Spinneriet i Karlstad, Matmejeriet, 
bruksområdena i Edsvalla och Molkom, 
Vattenfabriken i Väse samt spridda 
industribyggnader i Karlstads stadsdelar. 
Många tätorter i Karlstads kommun har 
höga kulturhistoriska värden såsom 
Alster, Skattkärr, Väse, Vallargärdet och 
Segerstads by.

Under 2020 utnämndes Karlstad till 
utmärkelsen Årets arkitekturkommun. 
God arkitektur, är av mycket stor vikt för 
stadens attraktion. Ofta förenar god 
arkitektur en god funktion med god 
form och gestaltning. God arkitektur 
bidrar med upplevelsevärden och andra 
mervärden till staden, som ökad trygghet, 
skönhet och identitet, vilket är värden 
som många gånger är svårgripbara, men 
ändå upplevs omedvetet av de allra flesta. 
God arkitektur kan bidra till ökad 
investeringsvilja till förnyelse medan 
dålig arkitektur till och med kan leda till 
att nyligen gjorda investeringar leder till 
att viljan att investera i ett område 
hämmas, vilket i förlängningen innebär 
merkostnader för såväl samhället som för 
fastighetsägaren.

God arkitektur är av central vikt för 
att Karlstad ska fortsätta att upplevas 
som en attraktiv stad och kommun för 
såväl invånare som för besökare. 

Arkitekturens olika delar
Arkitekturfrågorna i kommunens plane-
ring omfattar såväl byggnadens arkitektur 
men även stadsbyggnads- och landskaps-
arkitektur. 

I stadsbyggnadsarkitekturen ingår hela 
den fysiska miljön, dvs såväl hus, parker 
och grönytor som stadens hårdgjorda 
offentliga rum och vägar. 

Allt samspelar, både befintlig och ny 
tillkommande bebyggelse vilket gör att 
arkitekturen är nära länkad till kultur-
miljöfrågorna. 

NATIONELLT MÅL
2018 beslutade riksdagen om ett nytt 
nationellt mål för arkitektur-, form- och 

ARKITEKTUR 
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Karlstad. Arbetet baseras på en omfat-
tande medborgardialog både på webben 
och i form av arbetsgrupper i olika 
åldrar, som lyfte behov, möjligheter och 
viktiga värden och problem. Handlingen 
hanterar såväl funktionsfrågor och 
innehåll såväl som övergripande inrikt-
ning kring gestaltning, trygghet och 
frågor kring stadskärnans attraktivitet. 
Arbetet togs fram parallellt med Stads-
delsvisionen för Tingvallastaden som 
omfattar samma område, men mer 
föreslår fysiska åtgärder för området. 

ARKITEKTUR I KOMMUNENS MINDRE 
TÄTORTER 
I flera av kommunens mindre tätorter 
finns det värden som bidrar till orternas 
identitet. God arkitektur är särskilt 
viktigt på landsbygden eftersom det 
byggs relativt lite. Det som tillförs 
behöver hålla en hög nivå såväl funktio-
nellt som estetiskt för att bidra positivt 
till samhället. I lantliga och natursköna 
lägen är det särskilt viktigt att ny bostads-
bebyggelse harmoniserar med platsen och 
dess omgivning.  

Platsens värden ska vara en utgångspunkt för 

föreslagna förändringar. Detta innebär att 
platsens och den befintliga bebyggelsens 
värden alltid ska uppmärksammas och 
utgöra en tydlig utgångspunkt inför 
föreslagna förändringar av miljön eller 
byggnaden. Kommunens kulturmiljöprogram 

fungerar som kunskapsunderlag i plan- och 
bygglovsärenden för att säkerställa en 
utveckling som bygger på platsens identi-

tet och arkitektoniska värden. För områden 
som inte täcks av kulturmiljöprogrammet 
eller kräver en djupare analys, till exem-
pel vid stora projekt i särskilt värdefulla 
miljöer, kan ytterligare utredning krävas. 

Karlstad har genom sitt rika arkitekturarv 

en unik identitet bland svenska städer och 

kommuner vilket ställer krav på en medve-
ten stadsplanering och bebyggelseutform-
ning för att bibehålla och stärka dessa 
identitetsvärden. 

STADSMILJÖPROGRAM 
Som en vägledning för utvecklingen av 
en attraktiv stadskärna med både god 
arkitektur och attraktiva offentliga rum 
finns ett stadsmiljöprogram som antogs 
2007. Där redovisas kommunens riktlin-
jer om förhållningssätt till olika delar i 
stadens offentliga rum. Exempelvis berörs 
stadens vatten, ljussättning, markbelägg-
ningar, träd- och planteringar, offentlig 
konst, möbler, små byggnader, skyltar, 
tekniska installationer/anläggningar och 
färgsättning. För närvarande pågår en 
utredning om en uppdatering med 
tydligare fokus på aspekter som trygghet 
i de offentliga rummen.

INRIKTNINGSMÅL KARLSTAD 
CENTRUM - FRAMTIDENS STAD & 
STADSDELSVISION FÖR 
TINGVALLASTADEN
Kommunstyrelsen godkände under 2017 
Inriktningsmål för Karlstad centrum, 
som hanterar nio olika övergripande 
frågor som påverkar upplevelsen och 
möjligheterna till utveckling av centrala 
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kopplat till förvärvsarbete i Karlstad. Det 
sker även en betydande pendling till och 
från andra större arbetsmarknadsregioner 
som Stockholms län, Västra Götalands 
län och Örebro län.

Från kommunens mindre tätorter sker 
den största pendlingen inom Karlstads 
kommun och i huvudsak till Karlstad 
tätort. I Vålberg, som ligger vid kommun-
gränsen mot Grums finns en något större 
utomkommunal pendling. 

Med hänsyn till de regionala pend-
lingsmönstrena till och från Karlstad, 
framför allt i relation till de närliggande 
kommuner, finns ett behov av att en 
större del av resorna ska ske via cykel 
eller kollektiva färdmedel. Det är därför 
av stort värde att områden med större 
eller flera arbetsplatser har god tillgäng-
lighet ur kollektivtrafikssynpunkt, för 
såväl regiontrafik som tätortstrafik.

PENDLINGSSTRUKTUR

Karlstad utgör en centralnod i länet och 
har en stor koncentration av arbetsplatser, 
vilket bidrar till en hög regional inpend-
ling. I jämförelse med andra liknande 
städer är den regionala inpendlingen till 
Karlstad förhållandevis hög. 

Karlstads arbets- och bostadsmarknad 
omfattar hela Karlstadsregionen, och det 
är med dessa kommuner som in- och 
utpendlingen är störst. Hammarö är den 
kommun med störst inpendling till 
Karlstad, varannan Hammaröbo i arbe-
tande ålder pendlar till Karlstad. Ham-
marö är också den kommun dit flest 
Karlstadbor pendlar. 

Utöver Karlstadsregionens kommuner 
har flera andra värmländska kommuner 
som Kristinehamn, Torsby, Arvika, 
Sunne, Säffle, Filipstad daglig pendling 

MOBILITET OCH TRANSPORTER

                            IN- OCH UTPENDLING TILL OCH FRÅN KARLSTAD
KOMMUN/LÄN IN FRÅN UT TILL PENDLINGSNETTO

ARVIKA 704 259 445

EDA 78 36 42

FILIPSTAD 371 249 122

FORSHAGA 2395 529 1866

GRUMS 1232 878 354

HAGFORS 238 179 59

HAMMARÖ 4900 1511 3389

KIL 2344 748 1596

KRISTINEHAMN 1273 742 531

MUNKFORS 135 72 63

STORFORS 97 42 55

SUNNE 520 200 320

SÄFFLE 595 312 283

TORSBY 225 83 142

ÅRJÄNG 115 59 56

ÖREBO LÄN 541 509 32

STOCKHOLMS LÄN 856 429 427

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 633 683 -50

Statistiken är hämtad från SCB och avser år 2019 
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Karlstads kommun förespråkar den 
alternativa spårssträckningen vid Råtorp 
som innebära att de nya spåren hamnar 
längre från nuvarande bostäder. Ett nytt 
spårläge skapar också ytor för viss fortsatt 
exploateringar i området, vilket också 
kommer att underlättas av att spårläget 
förutsätter dragning genom tunnel. På 
motsvarande vis förespråkas ett alternativ 
öster om Skattkärr närmare E18. 

Oslo-Stockholm 2.55
En utveckling av stråket mellan huvud-
städerna Stockholm och Oslo har disku-
terats under många år med fokus att få 
ner restiden. Trafikverket har bland annat 
tagit fram ett åtgärdsvalsstudie för stråket 
för att utreda bristerna. 

Med dagens järnvägssträckning tar det 
cirka 5 timmar mellan Oslo och Stock-
holm. Från Karlstad tar det närmare 2 
timmar och 40 minuter till Oslo och 2 
timmar och 15 minuter Stockholm. 

JÄRNVÄG

Fyra statliga järnvägar passerar genom 
Karlstads kommun: 
• Värmlandsbanan (Laxå – Charlotten-

berg) 
• Norge/Vänerbanan (Kil – Göteborg) 
• Bergslagsbanan (Ställdalen – Kil) 
• Skoghallsbanan (Karlstad – Skoghall)

VÄRMLANDSBANAN
Värmlandsbanan mellan Kil, Karlstad 
och Kristinehamn är hårt belastat och 
kapacitetsbristen på spåret är idag ett 
påtagligt problem för att utveckla gods-
transporter och persontrafik på järnvä-
gen. 

Trafikverket har låtit genomföra en 
dubbelspårsutredning för banan. Åtgärds-
förslagen och utredningens slutsatser i 
remissversionen är också är i linje med 
den ambition som finns för Oslo-Stock-
holm 2.55. 

Kurvrätning och framtida dubbelspårutbyggnad Kristinehamn-Skattkärr-Karlstad. Dubbelspår genom Karlstad tätort samt kurvrätning, ny 
linjedragning och framtida dubbelspårutbyggnad Karlstad - Hynboholm - Kil. Spårsträckningarna är hämtade från remissversionen av 
trafikverkets dubbelspårutredning. 
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PENDELTÅGSSTATIONER
I Karlstads kommun finns det idag 
tågstopp för regionaltrafik i Väse och 
Välsviken utöver Karlstad C.  

I samband med att kapaciteten för 
kommunens järnvägar förstärks med 
dubbelspår skapas det möjligheter och 
potential för fler tågstopp. 

Tillsammans med befintliga stopp 
bedöms Skattkärr, Vålberg och Edsvalla 
vara mest intressanta för framtida tåg-
stopp. Edsvalla har idag en tämligen 
bristfällig kollektivtrafik. De övriga 
stoppen från tidigare översiktsplanen bör 
strykas. Det är av vikt att kommunen är 
väl förberedda inför Trafikverkets kom-
mande planeringsprocesser för dubbel-
spårsutbyggnad så nya stationslägen finns 
med från början.

VÅLBERGSRAKAN
Möjligheterna att förlägga en ny järnväg 
mellan Karlstad och Vålberg har diskute-
rats under en längre tid. Syftet med 
Vålbergsrakan är att kapa restiden för 
persontrafik mot Vålberg, Grums, Säffle, 
Åmål och vidare söderut mot Göteborg. 
Detta är viktigt för att skapa bättre 
pendlingsmöjligheter och därmed bidra 
till den funktionella regionen. Målet om 
restid under två timmar med tåg till 
Göteborg blir svårt att nå utifrån dagens 
läge. Den i ÖP12 utpekade utredningskor-
ridoren har varit bred och har täckt in en 
stor yta. Korridoren har nu smalnats av 
genom att den sydligaste sträckningen 
flyttas längre norr i syfte att minska 
intrånget i I2-skogen samt att frigöra 
mark norr om Henstad, samt komplette-
rats med en sträckning via Karlstad 
flygplats. Tidigare utredningar har också 
föreslagit en sträckning längs med E18. 
Det är ett alternativ som kräver större 
investeringar men samlar infrastrukturen 
vilket minskar barriäreffekten, samlar 
risk- och bullerkällorna samt minskar 
behovet av att ta jungfrulig mark i 
anspråk. Vålbergsrakan är ett långsiktigt 

Med dubbelspår på Värmlandsbanan och 
kapacitetsförstärkningar i bland annat 
Karlstads kommun samt nya järnvägslän-
kar i andra kommuner längs sträckan 
kan restiden mellan huvudstäderna 
hamna under 3 timmar. Från Karlstad 
skulle det ta cirka 1 timme och 15 
minuter till Oslo samt 1 timme och 40 
minuter till Stockholm. 

Vinsterna med projektet sträcker sig 
bortom snabbare restider. Det skulle inne-
bära en mycket större arbets- och bostads-
marknadsregion som knyter Karlstad 
samman med Oslo, Örebro och Stock-
holm med hela Mälardalsregionen.

Flyglinjen mellan Stockholm och 
Olso är idag väldigt turtät och en mo-
dern järnvägsförbindelse mellan städerna 
skulle generera positiva klimateffekter 
efter fem år visar en rapport som bolaget 
Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram. En snabbare 
järnvägsförbindelse skulle innebära att 
över en miljon flygresenärer flyttar till 
tåget på sträckan varje år.

SKOGHALLSBANAN
Skoghallsbanan används idag för godstra-
fik och ansluter till Värmlandsbanan vid 
Strand i Karlstad. 

Triangelspår Skoghallsbanan - Värm-
landsbanan
Möjligheten att åstadkomma ett triangel-
spår där Skoghallsbanan och Värmlands-
banan möts berördes i översiktsplanen 
från 2012. Syftet med triangelspåret är att 
tågen till eller från Skoghall ska slippa att 
passera centrala Karlstad. Idag måste alla 
norrgående tåg till och från Skoghall 
lokvända i centrala Karlstad. Ett triangel-
spår skulle innebära minskad belastning 
på Värmlandsbanan. 

Spåret bedöms som viktigt och utgör 
en del av lösningen för att frigöra kapaci-
tet på Värmlandsbanan i allmänhet och 
Karlstad C i synnerhet. Järnvägsbron 
kommer att vara visuellt framträdande 
vilket ställer krav på utformning.
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• Vålberg eller Edsvalla samt Skattkärr 
bedöms vara intressanta framtida 
tågstopp. De övriga tågstoppen från 
tidigare översiktsplanen stryks. 

• Förutsättningar för tågstoppen vid 
Välsviken och Väse att utvecklas bör 
prioriteras. 

• Korridoren för Vålbergsrakan ligger 
kvar men smalnas genom I2-skogen.
Utredningsområdet kompletteras även 
med en sträckning längs E18 sam via 
Karlstad flygplats till Edsvalla. 

• Förutom trafikeringsmässiga kriterier 
ska kommande sträckningsutredningar  
av Vålbergsrakan syfta till att mini-
mera störningar för boende samt att 
minimera barriäreffekter och störning-
ar på natur- och friluftsvärden i 
I2-skogen. Restriktivitet avseende lov 
och prövningar bör gälla inom och 
intill utpekade utredningsområden 
tills dess att kommunledningskonto-
rets sträckningsutredning är färdig.

projekt och prioriteras efter ett nytt 
dubbelspår mellan Kristinehamn – Karl-
stad – Kil har tagits i bruk.

Tidigare utredningar har haft dubbel-
spår till Skåre/Kil som jämförelsealterna-
tiv men nu bör dubbelspår hela den 
sträckan ses som en grundförutsättning.

 
KOMMUNENS INRIKTNING
• Freda mark i anslutning till nuvaran-

de järnvägsspår. 
• Motverka kapacitetsbristen på Värm-

landsbanan genom att möjliggöra 
dubbelspår på Värmlandsbanan. 
Översiktsplanen redovisar även 
alternativa sträckningar som fram-
kommit i Trafikverkets dubbelspårsut-
redningen.

• Ge förutsättningar för att förverkliga 
Oslo-Stockholm 2.55. 

• Ett triangelspår från Skoghallsbanan 
är viktigt och utgör del av en lösning 
för att frigöra kapacitet på Värmlands-
banan och Karlstad C .

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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Utredningsområde linjesträckningar Värmlandsbanan

Befintlig järnväg, kapacitetsförstärkning

Utredningsområde Vålbergsrakan

Kapacitetsåtgärder & utredningsområden järnväg

Befintlig järnväg, med utredningsområden för alternativa linjeval av Värmlandsbanan (trafikverket), samt möjliga korridorer för fortsatt utredning av 
Vålbergsrakan.

Potentiellt triangelspår mellan Skogallsbanan och Värmlandsbanan. En detaljerad utformning av triangelspåret behöver utredas vidare.

150m100500
Triangelspår Skoghallsbanan

Skala 1:4000

 © Karlstads kommun
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förts av Trafikverket i samverkan med 
kommunen i syfte att belysa brister och 
behov på sträckan mellan Skutbergsmotet 
och Universitetsmotet. Åtgärderna enligt 
åtgärdsvalsstudien för E18 behöver 
prioriteras, kostnadsbedömas och ansvars-
fördelas och en åtgärdsplan behöver 
upprättas.

E45 
E45 är europaväg och nationell stamväg. 
E45 förbinder Värmland med Göteborg, 
västkusten och Dalarna. Vägen har stor 
betydelse för turisttrafik genom regionen 
men är även viktig för lokal och regional 
trafik i Fryksdalen samt godstrafik. Inom 
Karlstads kommun tangerar vägen 
Edsvalla och Vålberg. 

REGIONALT OCH LOKALT VÄGNÄT
Väg 61/62
Riksväg 61 är en del av det regionala 
vägnätet samt en viktig förbindelse 
mellan Sverige och Norge. Vägen har stor 
betydelse för regional trafik.

Riksväg 62 är en del av det regionala 
vägnätet och har stor betydelse för 
regional trafik mellan Karlstad och norra 
delarna av länet. Vägen förbinder Fors-
haga, Munkfors, Hagfors och Torsby 
kommuner med Karlstad samt de natio-
nella vägarna E18 och E45.

Riksvägarna 61 och 62 innehar 
samtliga funktioner i funktionellt priori-
terat vägnät och är således betydelsefull 
för både långväga och kortväga persontra-
fik, samt godstrafik och kollektivtrafik. 

Väg 63
Riksväg 63 är en del av det regionala 
vägnätet och förbinder Filipstad med 
Karlstad och de nationella vägarna E18 
och E45. Vägen förbinder även Värmland 
med Örebro- och Dalarnas län, främst 
Hällefors, Ljusnarsberg och Ludvika.

Riksväg 63 innehar samtliga funktio-
ner i funktionellt prioriterat vägnät. 
Vägen har stor betydelse för regional 

VÄGINFRASTRUKTUR

Trafikarbetet har ökat på kommunens 
vägnät och ökningen är större än tillväx-
ten av invånare. Bortsett från de senaste 
årens anläggande av nytt snabbusstråk 
och Vikenförbindelsen har inga större 
väginfrastrukturprojekt genomförts sedan 
byggandet av Hagaleden. Behovet har 
inte funnits då systemet länge har haft en 
överkapacitet men med den ökande 
trafiken har det uppstått behov av 
trimningar och vissa nybyggnationer 
enligt steg 3 och 4 i fyrstegsprincipen.

När Karlstad stad fortsätter att växa 
och stärker sin roll som regional motor 
och allt fler rör sig i staden, såväl till fots 
och cykel som med buss och bil, kommer 
det bli alltmer viktigt att prioritera 
effektiva lösningar som innebär största 
möjliga mobilitet för så många som 
möjligt. Att gå och cykla ska vara det 
naturliga valet och högkvalitativa bus-
stråk ska vara förstahandsalternativet för 
längre resor inom staden. Givetvis 
kommer bilen fortsatt ha en viktig roll 
men bilen kan inte längre ges företräde 
framför hållbara och mer yteffektiva 
alternativ i stadens centrala delar. Bilen 
ska få konkurrera på samma villkor men 
inte på bekostnad av andra färdmedel.

För att bidra till att avlasta centrum 
från genomfartstrafik och samtidigt öka 
tillgängligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafik behöver dock vägnätet 
kompletteras i några avgränsade snitt. 
Dessa nya kopplingar öppnar också upp 
för en fortsatt stadsutveckling.

NATIONELLT VÄGNÄT
E18
E18 är europaväg och nationell stamväg 
och förbinder Värmland med Stockholm, 
Mälardalsregionen samt Oslo. E18 har 
stor betydelse för internationella, natio-
nella och regionala person- och godstran-
sporter och för kommunens försörjning. 
Nyligen har en åtgärdsvalsstudie genom-

”...prioritera effektiva lösningar 
som möjliggör största möjliga 
mobilitet för så många som 
möjligt.

Fyrstegsprincipen  
1. Tänk om 
2. Optimera  
3. Bygg om 
4. Bygg nytt

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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järnvägsspår och flera trafiksignaler. En 
framtida östra förbindelse, oavsett sträck-
ning, bör skyltas för tung trafik och även 
klassas som primär väg för farligt gods så 
att denna typ av trafik leds till den nya 
sträckningen. 

En framtida avveckling av korsande 
järnvägsspår till nuvarande hamn kom-
mer att bidra till bättre trafikflöde 
genom området.
Väg 554
Väg 554 är den genaste och kopplingen 
mellan Skoghalls bruk och det huvudsak-
liga ”skogsstråket” från väg 61/62. Vägen 
är primär väg för farligt gods och strate-
giskt viktig ur godsperspektiv men är 
också avlastande för Hammaröleden och 
bidrar till redundans. BK4 på väg 554 
behöver säkerställas. 

En ny cirkulation anläggs vid Ulle-
bergsledens anslutning med anledning av 
Södra förbindelsen.

Östra förbindelsen
En ny östlig förbindelse behöver utredas  
mellan Hammaröleden, över Kalvhol-
men, för att ansluta mot Örsholmsleden. 
Förbindelsen bidrar till att flytta tungt 

trafik mellan Karlstad och länets östra 
delar vad gäller både arbetspendling och 
godstransporter. Mellan Brattfors och 
Filipstad finns en rastplats, rastfickor är 
utplacerade tillräckligt tätt för att upp-
fylla Trafikverkets inriktning.

Väg 236 och 554
Väg 236 (Hammaröleden) och 554 
(Skoghallsleden) förbinder Hammarö 
med Karlstad. Väg 236 förbinder Ham-
marö med Karlstad och E18 mot öster 
medan väg 554 förbinder Hammarö med 
Karlstad och E18 mot väster vid Bergvik 
via Hultsbergsmotet.

Hammarö växer med en fortsatt 
småhusintensiv utveckling vilket kommer 
att driva på trafikutvecklingen. Det är 
därför viktigt att framhålla och stärka 
stråket för buss- och cykelpendling. En 
avgörande framgångsfaktor att minska 
biltrycket från Hammarö är att gemen-
samt verka för en överflyttning till buss 
och cykel.

Väg 236 söder om Våghusbron
En av Värmlands viktigaste och mest 
trafikerade regionala stråk. Vägen är svår 
att utveckla på grund av naturskydd och 
svår geoteknik. Därför är det viktigt att 
optimera flöden och frigöra kapacitet. 

Gemensamt med Hammarö kommun 
och Region Värmland bör kommunen 
verka för en prioritering av framkomlig-
het för kollektivtrafiken, inklusive infart 
på Packhusallén. Det bör även förbättras 
och optimeras för cyklande att nå mål-
punkter vid bland annat Tullhollmen och 
centrum. 

Södra förbindelsen kommer att 
ansluta vid nuvarande korsning mellan 
236 och Karlstadvägen, vilket kommer att 
avlasta sträckan.

Väg 236 norr om Våghusbron
Sträckan har en komplex trafiksituation 
där det är trångt, finns osäkra övergångar 
för gång och cykel, ett flertal korsande 
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En ny östlig förbindelse bör anläggas mellan Hammaröleden och Örsholmsleden. Förbindel-
sen bidrar till att flytta tungt och farligt gods bort från Tormestad. Det krävs mer fördjupade 
utredningar för att klargöra utformning för förbindelsen.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOLLEKTIVTRAFIK 

FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK 
PLANERAS IDAG
Karlstads kommun arbetar tillsammans 
med Region Värmland som sedan 2019 är 
kollektivtrafikhuvudman för såväl 
tätortstrafiken som regiontrafiken med 
att ta fram en kollektivtrafikplan för 
etappvis utveckling av framtidens kollek-
tivtrafik för att möta såväl dagens som 
morgondagens behov. 

MÅL FÖR FRAMTIDENS 
KOLLEKTIVTRAFIK
Karlstads kommun har tillsammans med 
region Värmland arbetat fram gemen-
samma mål för kollektivtrafikens fram-
tida utveckling där det övergripande 
målet är att kollektivtrafikens effektivitet, 
tillväxt och attraktivitet för resenären, 
ska prioriteras i såväl stads- som kollek-
tivtrafikutveckling för att andelen håll-
bara lokala och regionala resor till och 
från Karlstad ska öka. Därefter har en 
rad strategier för att bidra till det övergri-
pande målet tagits fram.

Nya delmål för kollektivtrafiken
• Det ska vara tryggt, enkelt och attrak-

tivt att resa kollektivt
• Kollektivtrafiken ska utgöra en 

sammanhängande del av den växande 
staden och trafiksystemet

• Arbetet ska präglas av ett helhetstänk 
och en yt- och transporteffektiv 
planering

För att arbeta i linje med mål på natio-
nell, regional och lokal nivå behöver 
stadens och kollektivtrafikens utveckling 
gå hand i hand. I takt med att staden 
växer ställer det också krav på ny till-
gänglig och attraktiv kollektivtrafik vilket 
är svårt att åstadkomma med dagens 
linjesystem. Kollektivtrafiken har tidigare 
haft ett mål om att fördubbla antalet 
resor mellan 2005-2020, ett mål som 

och farligt gods bort från Tormestad. Det 
krävs mer fördjupade utredningar för att 
klargöra exakt utformning för förbindel-
sen.

Södra förbindelsen
Det pågår ett arbete med Södra förbindel-
sen som är tänkt att sträcka sig mellan 
Ullebergsleden i väster och Hammaröle-
den i öster. Planerna omfattar två nya 
broar - en ny Kartbergsbro och en ny 
Jakobsbergsbro. En ny cirkulationsplats 
planeras vid Kartberget för att ansluta 
befintlig infrastruktur till den nya 
Kartbergsbron. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• En Södra förbindelse skapas genom 

tillkomsten av två nya broar vid 
Kartberget respektive ersättning för 
nuvarande Jakobsbergsbro samt ny väg 
över Jakobsberg. 

• En ny östlig förbindelse anläggs 
mellan Hammaröleden, över Kalvhol-
men, för att ansluta mot Örsholmsle-
den. Förbindelsen bidrar till att flytta 
tungt och farligt gods bort från 
Tormestad.

• E18 ska i planeringen beaktas som en 
stadsmotorväg.

• En ny anslutning söder om Edsvalla 
tätort kan behöva tillskapas vid 
fortsatt exploatering.

• En ny trafikplats vid Trangärd behövs 
som möjliggör en säkrare av- och 
påfart samt en planskild passage för 
gående, cyklister och friluftslivet. 
Trafikplatsen måste också möjliggöra 
säker överfart för lantbruksmaskiner.

• En ny trafikplats kan komma att 
behövas i höjd med Edsgatan vid en 
fortsatt utveckling i området. Trafik-
platsen är utpekad i FÖP Stockfallet 
och Edsgatan.

• Väghållarskapet för väg 236 bör ses 
över i samband med Östra förbindel-
sens tillkomst. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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400 m från hållplats, vilket medför att 
många av dagens resor kan göras inom 
Stråket-systemet utan byten. Dagens 
linjenät täcker ett större geografiskt 
område så Stråket behöver införas i 
kombination med andra lösningar. 
Visionen är att köra Stråket med ledbus-
sar som troligtvis drivs av el och laddas 
vid ett fåtal ändhållplatser.

REGIONTRAFIK
Karlstads kommun är mer än bara 
tätorten Karlstad och att möjliggöra 
attraktiva resor för såväl arbetspendling 
som för nöjes- och kulturliv med kollek-
tivtrafiken även utanför tätorten är ett 
viktigt arbete framåt. En betydande andel 
av biltrafiken kan kopplas till in- och 
utpendling till Karlstad. Därför är den 
regionala samordningen av hållbart 
resande en nyckelfaktor där åtgärder på 
sikt skulle kunna samordnas i start- och 
målpunkter för att gemensamt verka för 
en färdmedelsförflyttning även utanför 
tätorten.

PROGNOSTISERAD UTVECKLIG
Med största sannolikhet kommer kollek-
tivtrafiken i framtiden behöva utgöras av 
ett robust och flexibelt system som kan 
utvecklas i takt med att staden växer. Det 
mest troliga är därför att kollektivtrafi-
ken i framtiden utgörs av en blandning 

antagligen hade uppnåtts om inte en 
pandemi drabbat världen år 2020. Under 
2019 nådde flera sträckor i linjenätet sin 
maxkapacitet och utveckling och nytän-
kande för framtiden är därför nödvändig. 
För att behålla eller öka kollektivtrafi-
kens marknadsandel mot bil visar forsk-
ning kring kollektivtrafik bland annat på 
vikten av: 

 – Hög turtäthet 
 – Snabba resor 
 – Ökad resurstilldelning där kollek-

tivtrafiken redan har hög mark-
nadsandel för störst resandeökning  

 
KARLSTADSSTRÅKET
Sedan översiktsplanen 2012 antogs har 
första etappen av snabbusstråket byggts 
ut mellan Ruds bytespunkt och Stora 
torget. Sista etappen i stråkets första 
linjedragning avser sträckan mellan Stora 
torget och Bergvik som beräknas vara i 
drift i samband med att Kartbergsbron 
öppnar för trafik år 2025. Andra linje-
dragningen av stråket som sträcker sig 
från Bergvik till Campus via Karlstad C 
och Välsviken (Röd linje nedan) planeras 
vara delvis i drift 2025. För att stråket ska 
kunna trafikera den planerade sträckan 
krävs dock omfattande kommunala 
investeringar i infrastrukturen som kan 
behöva byggas ut etappvis enligt gemen-
sam fastlagd prioriteringsordning.

Grunden i lösningen som diskuterats 
är Stråket-systemet som är en kombina-
tion av flera av dagens baslinjer (1,2,3,4).

Den ”liggande åttan” med hög turtät-
het samt Ilanda-Bergvik-linjen (lila linje) 
med ungefär samma turtäthet som idag, 
benämns som Stråket. 

Linjesträckningen blir alltid en 
avvägning mellan geografisk sträckning 
och snabbhet. Snabbhet är också något 
som med fördel kan åstadkommas med 
hjälp av infrastrukturåtgärder och kan 
till exempel ge geografisk täckning utan 
orimligt lång restidskvot. Dessa tre linjer 
täcker 68% av dagens befolkning inom 

 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 151

TEMATISKA INRIKTNINGAR



152 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING152 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

flikter ska stråk för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik prioriteras framför biltrafi-
kens framkomlighet. Eventuella undantag 
från denna prioritetsordning måste 
analyseras och motiveras utifrån ett 
systemperspektiv. Denna prioritetsord-
ning bör också genomsyra de beslut som 
fattas avseende budget för investering 
samt drift och underhåll. En väl avvägd 
och medveten prioritering av kollektivtra-
fiken på punktnivå ger ofta stora effekter 
på systemnivå och bidrar på så sätt till 
att även andra trafikslag gynnas genom 
en ändrad färdmedelsfördelning. En 
utgångspunkt som ska analyseras vid 
åtgärder är principen ”Låt bussen köra 
före”.

I trafikplanen för Karlstads kommun 
från 2014 föreslogs att en generell över-
syn och analys av möjligheten att anlägga 
separata busskörfält i trånga snitt bör 
genomföras. Detta är ett arbete som 
kvarstår och kan komma bli allt viktigare 
för att säkerställa kollektivtrafikens 

av ovanstående trafiklösningar där 
Karlstadsstråket kompletteras med både 
linjer i såväl tätortstrafik som regiontra-
fik och där nya områden försörjs med 
mindre fordon i anropsstyrd trafik fram 
till dess att resandeunderlaget är så pass 
stort att det motiverar en annan lösning.

KOLLEKTIVTRAFIKEN 
FRAMKOMLIGHET 
Enligt kommunens mål om ett balanserat 
transportsystem ska cykelns och kollek-
tivtrafikens konkurrenskraft jämställas 
med bilens inom Karlstads tätort. Detta 
mål innebär stora utmaningar i att 
säkerställa bussens framkomlighet i takt 
med att staden växer. I kommunens 
trafikplan från 2014 framgår att det ”Inte 
sällan uppstår målkonflikter mellan 
trafikslagens anspråk. Ett exempel är 
framkomligheten för biltrafik respektive 
kollektivtrafik. Grunden är att alltid göra 
analyser som beskriver effekterna på 
systemnivå för trafikslagen. Vid målkon-

Snabbusslinjen Karlstadsstråket. Stråket utgörs av den liggande åttan med Välsviken-Bergvik (Svart linje) och Bergvik-Campus 
(Röd linje), samt Skårelinjen mellan Bergvik och Skåre (Lila linje).

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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vägnätet
• Tillförlitlighet
• Orienterbarhet

Utmaningar för framtidens kollektivtra-
fik i Karlstads kommun
• Kollektivtrafikens konkurrenskraft 

gentemot bilen
• Kollektivtrafikens framkomlighet i 

vägnätet
• Infrastrukturinvesteringar
• Resurseffektiv kollektivtrafikförsörj-

ning av nya bostadsområden och 
besöksmål

BUSSDEPÅ
Det finns ett behov av upprustning, 
utveckling och effektivisering av befint-
liga depåer för att möta morgondagens 
kollektivtrafik. Region Värmland har sett 
att det finns anledning att se över fram-
tida depå/depåers lokalisering. Ett önske-
mål är att, om möjligt, samlokalisera 
depåerna för region- och tätortstrafiken 
för att skapa en framtida attraktiv kollek-
tivtrafik, som möter visionen för kollek-
tivtrafiken i Värmland. 

Depåfrågan är en av flera viktiga 
strategiska frågor för Region Värmland 
och utgör en grundförutsättning som 
direkt påverkar bland annat produktions-
planeringen för kollektivtrafiken. Senast 
under hösten 2021 behöver depåfrågan 
vara beslutad och klarlagd för Region 
Värmland för att första delen av 2023 
kunna utgöra en del av kommande 
bussupphandlingsprocess. För regiontrafi-
ken behöver ej en ny bussdepå vara byggd 
och färdigställd innan innevarande avtal 
upphör. För tätortstrafikens del krävs en 
ny och större depå för den planerade 
satsningen på ledbussar eftersom nuva-
rande yta på Örsholmen bedöms otill-
räcklig. Processen att sköta den dagliga 
driften samtidigt som en befintlig buss-
depå uppgraderas är i sig en utmaning 
som behöver beaktas. 

framkomlighet, attraktivitet och punkt-
lighet om prognoserna för trafiktillväx-
ten i Karlstad uppfylls. För att kollektiv-
trafiken ska vara ett attraktivt alternativ 
till bilen behöver dess framkomlighet 
vara en högt prioriterad del av stads- och 
infrastrukturutvecklingen. Kollektivtrafi-
ken behöver också planeras utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv där kvalitativa 
resandeupplevelser med hög täcknings-
grad står i fokus för såväl tätorts- som 
regiontrafiken.

ETT REGIONALT PERSPEKTIV PÅ 
KOLLEKTIVTRAFIK
Rr ett regionalt perspektiv behöver 
kommunen tillsammans med både 
Region Värmland och Trafikverket verka 
för en ökad överflyttning till mer håll-
bara transportmedel för ett mer effektivt 
nyttjande av befintlig infrastruktur i 
form av steg 1 och 2 åtgärder exempelvis 
genom ett gemensamt fokus på attraktiv 
kollektivtrafik, bytespunkter och pendel-
parkeringar.

En vision för framtiden är att attrak-
tiva bytespunkter eller kollektivtrafikno-
der som möjliggör byten mellan olika 
trafikslag och mellan region- och tätort-
strafik bör utvecklas i anslutning till 
stadens entréer. Detta för att öka andelen 
färdmedelsförflyttningar även för den 
regionala arbets- och studiependling till 
och från kommunen. Exempel på lokali-
sering av sådana noder skulle kunna vara 
Välsviken och Bergvik som ligger i direkt 
anslutning till såväl E18 som riksväg 61 
och 62. Detta skulle kunna bidra både 
till att frigöra utrymme i befintligt 
vägnät och därigenom säkra bussens 
framkomlighet samt till stora miljömäs-
siga vinster.

Viktiga parametrar för en attraktiv 
kollektivtrafik
• Tillgänglighet
• Få byten
• Kollektivtrafikens framkomlighet i 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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läge vid Välsviken är två potentiella lägen 
för framtida depåer.

Flexibilitet som möjliggör utveckling 
en viktig parameter att väga in vad gäller 
lokalisering av framtidens bussdepå. Den 
gemensamma ambitionen bör vara att 
finna en lokalisering som inte utgör 
hinder för stadsutveckling men ändå 
optimerar kollektivtrafikens resurser och 
säkerställer både dess framkomlighet i 
vägnätet samt tekniska försörjning

Depåns lokalisering och stadsutveckling
Karlstad är en kommun i tillväxt vilket 
gör att etableringar och placeringar av 
verksamheter samt hushållning av stadens 
markområden är en viktig pusselbit i det 
strategiska arbetet med långsiktig stadsut-
veckling. Strategisk lokalisering av stö-
rande verksamheter är speciellt viktiga för 
att möjliggöra såväl lämpliga, långsiktigt 
hållbara lokaliseringar som framtida 
stadsutveckling. Stadsdelen Våxnäs är 
idag en centralt belägen stadsdel som 
består både av bostadsområden och flera 
industriområden. Området bedöms vara 
lämpliga för framtida stadsutveckling. 
Stadsutveckling i området skulle också 

Potentiella lokaliseringar 
Bussdepåns/depåernas lokalisering är av 
intresse för Karlstads kommun, eftersom 
lokaliseringen har stor betydelse för hur 
resten av området invid depån har 
möjlighet att utvecklas i framtiden. 
Region Värmlands arbete med att utreda 
framtidens depå/depåer sammanfaller 
med kommunens arbete med översikts-
planen. 

Det finns flera möjliga lokaliseringar 
av depåläge, samtidigt är det viktigt att 
beakta de betydande merkostnader som 
uppstår för kollektivtrafiken desto längre 
bort från centrala Karlstad som en depå 
etableras. 

Region Värmlands huvudalternativ 
har varit att samlokalisera en ny depå på 
Gångjärnet 1 och 2 på Våxnäs, kommu-
nen bedömer dock att Våxnäs industri-
område utgör ett område med mycket 
stor potential för stadsutveckling. Karl-
stads kommun är därför angelägna om 
att lokaliseringen av en framtida buss-
depå utreds vidare i syfte att hitta alterna-
tiva lägen som möjliggör så goda utveck-
lingsmöjligheter som möjligt för båda 
parter. Ett läge väster om Våxnäs samt ett 

Befintliga depåer

Utredningsområden framtida depå

Kartan visar läget för befintliga bussdepåer i Våxnäs respektive Örsholmen, samt ett potentiella  
nya lägen för depåer.
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och trafikslag. Detta innebär att byten 
behöver ske snabbt och vara så bekväma 
som möjlighet. Detta kan uppnås med 
bl.a. väderskydd, tydlig skyltning och 
enhetligt betalsystem.  

Bytespunkters trygghet
För att bytespunkterna ska vara välutnytt-
jad dygnet runt behöver miljön upplevas 
som trygg. Bra belysning, säkra trafiklös-
ningar, överblick samt människorörelse är 
viktiga beståndsdelar. Ligger bytespunk-
ten i anslutning till bostäder, verksamhe-
ter, kontor eller aktiviteter ökar det 
förutsättningar för mer rörelse på platsen, 
vilket stärker tryggheten och bidrar till 
att fler använder kollektivtrafiken under 
flera tider på dygnet. 

God arkitektur med igenkännbar 
design kan också öka upplevelsen av 
trygghet. Utformningen ska tillåta att 
trafiken sker på fotgängares och cyklis-
ters villkor.

Bytespunkters identitet
Bytespunkten behöver ha en tydlig och 
läsbar identitet som kollektivtrafikplats, 
för att underlätta orientering för tillfäl-
liga besökare och ovana resenärer. Det 
ska vara tydligt att det är en bytespunkt 
även för den som besöker platsen för 
första gången. Men bytespunkten behöver 
också ha en särart som ligger i platsens 
unika förutsättningar och den lokala 
identitet som speglar Karlstad. Utveckling 
av bytespunkter inom Karlstads tätort 
bör eftersträva en igenkännande och 
sammanhängande design som speglar den 
lokala identiteten.

Bytespunkters attraktivitet
Om bytespunkterna utformas med 
hänsyn och omsorg kan kollektivtrafiken 
förbli ett mer attraktivt transportsätt. 
Attraktivitet handlar om design, material, 
arkitektoniska inslag etc med utgångs-
punkten som människornas upplevelse av 

möjliggöra att öppna upp I2-området 
mot staden. Befintlig depå på fastigheten 
Gångjärnet 1 samt intilliggande fastighet 
Gångjärnet 2 ligger i nära anslutning till 
I2-skogen vilket gör fastigheterna mycket 
intressanta ur ett stadsutvecklingsperspek-
tiv. 

  
BYTESPUNKTER OCH REGIONALA 
HÅLLPLATSER
För att lyckas med ett välfungerat kollek-
tivtrafiksystem behövs attraktiva bytes-
punkter. De viktigaste egenskaperna hos 
en bytespunkt är tillgängligheten och 
tryggheten dygnet runt, året runt. En god 
utveckling och planering av bytespunk-
terna är även nödvändig för en god 
regional pendling och en tillväxt av 
arbetsmarknadsregionen. 

För att en bytespunkt ska vara välan-
vänd behöver den också ha en funktio-
nell och attraktiv utformning av hög 
kvalité som även fungerar som en mötes-
plats. En bytespunkt behöver vara en del 
av gaturummet och tillförse stadslivet ett 
mervärde. 

Bytespunkters tillgänglighet
Kollektivtrafiken har särskild stor bety-
delse för grupper och individer som inte 
har tillgång till eller möjlighet att använ-
da bil. Dessa grupper ställer därav större 
krav på tillgängligheten och utformning-
en av bytespunkter. Det ska vara enkelt 
och säkert att stiga ombord, ta sig till 
och från bytespunkten, byta trafikslag 
med mera. 

Bytespunkten behöver vara ansluten 
till lokal gång- och cykelnät, samt cykel-
parkering behöver vara tillgänglig i direkt 
anslutning till hållplatsen. Pendlarparke-
ringar för bilar är nödvändiga då dessa 
ökar tillgängligheten i viss utsträckning, 
men cykeln borde prioriteras och bör 
vara den mest inbjudande transportsättet 
till bytespunkten. 

En välanvänd bytespunkt innebär 
många resor och flera byten mellan linjer 
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De regionala bytespunkterna kommer att 
innebära större flöden av resenärer från 
eller utanför kommunen, med Karlstads 
resecentrum som den största målpunkten. 

Flera bytespunkterna kommer inte att 
vara befolkad över hela dygnet. under 
samtliga av dygnets timmar. Här är det 
viktigare att jobba med den upplevda 
tryggheten och förutsättningar för fler 
funktioner som kan bidra till att befolka 
platsen.

Potentiella hållplatser för regional trafik 
i centrala lägen
För att hantera den regionala arbetsin-
pendlingen till och från Karlstad föreslås 
centrala Karlstad ges en omgivande ring 
av hållplatser för den regionala busstrafi-
ken. Syftet är att göra det enkelt att 
pendla med regional kollektivtrafik till 
och från huvuddelen av Karlstads arbets-
platser. Sammanlagt ca 55 % av stadens 
inpendling är riktad mot sex centrala 
stadsdelar - Tingvallastaden, Klara, 
Tullholmen, Viken, Kvarnberget och 
Våxnäs. Genom att möjliggöra av- och 
påstigning nära arbetsplatsen, undviks ett 
påtvingat byte vid resecentrum, Bergvik, 
och Välsviken, vilket skulle förlänga såväl 
den totala restiden som upplevelsen av 
resan. 

Ringen med centrala hållplatser för 
regional trafik föreslås vara ansluten till 
ett cirkulärt gång- och cykelstråk kring 
innerstaden som ska göra cykeln till ett 
mer bekvämt, effektivt och därmed 
attraktivt transportsätt. Syftet är både att  
att knyta samman den yttre delen av 
innerstadsområdet samt ansluta till 
hållplatserna. 

Dessa miljöer har även potential att 
kunna fungera som lämpliga lägen för 
mobilitetsnoder kring stadskärnan. 
Hållplatserna bör utformas på ett sådant 
sätt att miljön upplevs som modern, 
trygg och inbjudande samt på andra sätt 
bekväm att vistas på. Därav är det viktigt 
att arbeta med arkitekturen, tryggheten 

platsens. Vid utformning av bytespunk-
terna är ett av målen att eftersträva 
högkvalitativa och väl utformade miljöer 
anpassade efter människan, som inbjuder 
till vistelse

Den levade bytespunkten
Vid planering av nya stadsutvecklingsom-
råden bör kollektivtrafiken finnas med 
från starten, för att optimera nyttan och 
användandet av kollektivtrafiken i 
vardagen. En hög densitet runt bytes-
punkten innebär att många människor 
kan nyttja kollektivtrafiken, och i sin tur 
bidrar dessa till att skapa en levande 
plats. Bebyggelsen bör utvecklas runt 
existerande bytespunkter för att skapa ett 
större underlag för resande.

En väl fungerande bytespunkt har 
potential att bli en viktig mötesplats där 
resenärer bidrar till att skapa liv. Det 
kräver dock en miljö som uppmuntrar 
till liv och rörelse. För detta är det viktigt 
med mänsklig skala, där ytorna inte är 
för stora och skapar en ödslig och osocial 
miljö. Med ett samutnyttjande av ytor 
kan bytespunkten effektiviseras, avstån-
den minskas och livet på platsen blir mer 
koncentrerat.

FRAMTIDA BYTESPUNKTER OCH 
REGIONALA HÅLLPLATSER
För att få en välfungerande kollektivtra-
fik med tillhörande bytespunkter och 
regionala hållplatser behöver dessa 
lokaliseras väl. Det finns flera lämpliga 
lokaliseringar, varav några finns idag eller  
är under planläggning medan andra 
föreslås som möjliga och behöver utredas 
vidare. 

Bytespunkter och resecentrum
• Resecentrum
• Stora torget 
• Bergvik 
• Välsviken
• Ruds bytespunkt
• Kartberget

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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• Karlstadsstråket fullföljs med den sista 
etappen i stråkets första linjedragning 
mellan Stora torget och Bergvik, samt 
den andra linjedragningen från 
Bergvik till Campus via Karlstad C 
och Välsviken.

• Prioritera framkomligheten för 
kollektivtrafik på väg 236. 

• Bergviksmotet behöver utvecklas för 
att möjliggöra en ny högkvalitativ 
bytespunkt för kollektivtrafik samt en 
anslutande trafiksäker passage mellan 
Henstad och Bergvik.

• Mark för en eller flera nya bussdepåer 
behöver reserveras. Översiktsplaneför-
slaget innebär en lokalisering i Välsvi-
ken. 

• Möjliggör fler tillgängliga, attraktiva 
och trygga bytespunkter.

och aktiviteter i anslutning till hållplat-
serna.

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Fler bussgator och/eller signalpriorite-

ring byggs där kollektivtrafiken 
behöver företräde.

• Hamngatan byggs om till en del av 
resecentrum där såväl bussar, gående, 
cyklister och biltrafiken kommer att 
ges framkomlighet.

• Karl IX byggs om för att möjliggöra 
busskörfält för att undvika köbildning 
på E18.

• En parallellväg byggs mellan Kropp-
kärrsmotet och södra delen av Välsvi-
kens handelsplats för att möjliggöra 
en fortsatt utbyggnad av snabbusstrå-
ket samt en lokalisering av en depå-
funktion för stadsbuss och regionbuss-
trafiken.
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Bytespunkt regional-lokal trafik

Resecentrum 

Potentiella hållplatser regional trafik

Cirkulärt GC-stråk

Kartan är en schematiskt förslag på bytespunkter, potentiella hållplatser för regional kollektivtrafik i Karlstad tätort. 
Förslaget redovisar även en yttre innerstadsring av sammanknutna gång- och cykelvägar för att öka tillgängligheten för korta 
resor med gång och cykel i staden. 
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gångstråk är kvaliteter som vi ska vara 
rädda om och säkerställa i vår fortsatta 
utveckling. Tillsammans med cykeln ska 
dessa trafikantgrupper ges högsta priori-
tet inom tätorternas centrala delar.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
CYKLANDE KARLSTAD 
En ambition är att få fler Karlstadbor att 
sadla om och helt enkelt göra cykeln till 
det självklara valet i vardagspusslet. Det 
bidrar till minskad trängsel i vägsystemet, 
minskade utsläpp och en ökad folkhälsa. 
På kortare avstånd kan cykeln många 
gånger vara ett snabbare alternativ än 
bilen.

Under de senaste åren har såväl 
elcyklar som olika varianter av packcyk-
lar fått ett genombrott. En elassisterad 
cykel ökar avståndet individer är villiga 
att pendla och en packlåda gör även 
cykeln till ett realistiskt alternativ vid 
matinköp och med en sittbänk monterad 

GÅNG OCH CYKEL

En stad är till för människor och det 
finns få bättre sätt att uppleva och ta in 
en stad än som till fots. Finns utforskar-
viljan att se mer av staden eller nå 
utanför de allra mest centrala centrum-
kvarteren är cykeln nästintill oslagbar. 
Snabbt, enkelt och flexibelt. Som gående 
och cyklist finns ingen oro för att inte 
hitta en parkeringsplats eller rätt parke-
ringsapp. Få saker är så bekymmersfritt 
som att bara kunna låsa fast sin cykel 
säkert under ett väderskydd och ta till 
fots för att fortsätta resan till sitt mål.

PROMENADVÄNLIGA TÄTORTER
En tätort måste vara promenadvänlig och 
hur vi än reser till och från våra mål så 
sker alltid första och sista delen av resan 
till fots. Det är därför viktigt att fotgäng-
aren prioriteras allra högst i färdmedels-
hierarkin. Trygga, gena och attraktiva 

3km210

Utpekade huvudnät, stomnät och pendlarstråk för cykeltafik i Karlstad 
tätort från Cykelplanen. Exklusive utpekade cykelstråk i Tingvallastaden. 
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utökad service finnas tillhandahållas, till 
exempel luftpumpar och låsbara skåp för 
antingen cykeln eller utrusning så som 
hjälm och ryggsäck. Vid de största 
noderna bör även annan service kunna 
erbjudas i form av cykelverkstad med 
mera.

Karlstad är en kommun som ofta 
rankas högt i undersökningar gällande 
nöjdhet. Det är positivt men det innebär 
inte att vi ska nöja oss, det ska ses som 
sporre att fortsatta utveckla förutsättning-
arna i Karlstad, för att få fler att sadla 
om. En brist i systemet är den ojämna 
kvaliteten på cykelnätet mellan Karlstads 
tätort och kommunens mindre tätorter. 
Detta gäller såväl till och från huvudor-
ten som mellan tätorterna.  

CYKLING GENOM STADSKÄRNAN
Dagens stora cykelstråk leder in mot 
Tingvallastaden men hänger inte ihop 
inom centrum. Ambitionen är att koppla 
ihop dessa huvudstråk så att det finns 
bra cykelstråk även genom Tingvallasta-
den med tydliga huvudstråk. Utöver detta 
nät ska det vara möjligt att cykla i stora 
delar av Tingvallastaden. Cykelstråk ska 
undvikas på gågator för att minska 
konflikten mellan gående och cyklister. 
Utformningen av cykelstråken behöver 
utredas vidare. För att åstadkomma ett 

även vid hämtning och lämning av 
barnen. Nya typer av cyklar ställer nya 
krav och likaså gäller detta behoven för 
cykelinfrastrukturen.

En utvecklad cykelkultur kräver dock 
också en utvecklad cykelinfrastruktur 
som kan möta en ökad efterfrågan på 
kvalitet och tillgång. För att cykel på 
allvar ska kunna mäta sig med bilen 
krävs dock att cykelns behov likställs 
andra trafikslag och att planeras för på 
motsvarande sätt. Det vill säga gent och 
trafiksäkert med så få korsningspunkter 
som möjligt på de större pendlingsstrå-
ken. Trafikplanen fastslår att gående och 
cyklister ska vara prioriterade trafikslag 
framför kollektivtrafiken och bilen.

UTVECKLINGSBEHOV FÖR ATT 
STÄRKA ETT CYKLANDE KARLSTAD 
Begreppet ”hela resan” avser hur resan ser 
ut från dörren hemma till dörren arbets-
platsen, studieplatsen eller besöksmålet 
och har stor betydelse för val av färdme-
del. Det är därför viktigt att inte bara se 
till sträckan mellan dörrarna utan även 
vad som sker första och sista kilometern 
och inte minst angöring och parkering 
vid målpunkter. Att kunna parkera 
cykeln väderskyddad och i direkt anslut-
ning till entrén höjer kvaliteten märkbart. 
Vid större mobilitetsnoder bör även viss 
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Utpekade cykelstråk i Stadsdelsvision Tingvallastaden, 
antagen av kommunfullmäktige 2017.

Utpekade promenadstråk i Stadsdelsvision Tingvallastaden, 
antagen av kommunfullmäktige 2017.
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KOMMUNENS INRIKTNING  
• Prioritera infrastrukturåtgärder för att 

öka andelen hållbara resor så som 
gående och cyklister.

• Ge fotgängare större utrymme i staden 
för en ökad attraktivitet och tillgäng-
lighet för fler.

• Inom tätorternas centrala delar ska 
cykelns framkomlighet, attraktivitet, 
säkerhet och upplevda trygghet 
prioriteras.

• Säkerställ väderskyddade cykelparke-
ringar närmast entréer vid alla större 
målpunkter.

• Genhetskvoten från bostaden till 
viktiga målpunkter som skola, affär, 
idrottsanläggning bör inte överstiga 
1,25. I undantagsfall kan genhetskvo-
ten 1,5 accepteras.

• Förbättrade cykelstråk från Karlstad 
tätort till kommunens mindre tätorter 
i enlighet med cykelplanen. 

• Knyta samman Vålberg och Edsvalla 
med cykelväg.

• Utveckla, anpassa och förvalta cykel-
vägar enligt cykelplanens standardni-
våer ”stomnät”, ”huvudnät” och 
”lokalnät”. 

• Nya cykelbroar byggs mellan Klara 
och Museiparken samt Råtorp och 
Färjestad.

• Broar med blandtrafik och separata 
cykelvägar byggs mellan Jakobsberg 
och Ullebergsleden samt mellan 
Kalvholmen och Örsholmen.

•  Identifiera vägar utanför tätorter där 
cyklandet skulle gynnas av att få en 
större del av vägutrymmet. Skolvägar 
och arbetspendling ska särskilt beak-
tas här.

• Fler säkra övergångar för gående och 
cyklister behövs mellan Lamberget 
och Herrhagen. 

sammanhängande cykelnät kan ett 
systembyte till högertrafiksprincipen vara 
nödvändig för Karlstads kommun. Det 
vill säga att gator förses med en enkelrik-
tad cykelfil på vardera sidan av gatan, 
eller enkelriktade cykelfält på vardera 
sidan nere i gatan, istället för dagens 
dubbelriktade cykelbanor. Principen 
tillämpas i t.ex Danmark och Nederlän-
derna. Cykelparkering anordnas vid stora 
målpunkter och på strategiska platser. 
Attraktiva cykelparkeringar leder till 
mindre spontanparkeringar på trottoarer 
och andra platser där cykelparkering inte 
är lämpligt. 

VÄGOMVANDLING FÖR ÖKAT 
CYKLANDE
Att omvandla vägar och stadsgators 
utrymme för att ge mer plats åt cyklande 
blir allt vanligare i Europa för att öka 
cyklandet utan att behöva skapa separata 
cykelbanor. Bilarnas vägyta tas i anspråk 
på olika sätt. Bygdeväg kallas vägar där 
gående och cyklar prioriteras framför 
bilen och där den dubbelriktade vägen 
får ett smalare körfält för bilar i mitten 
med breda vägrenar på ömse sidor för 
cyklar och gående. Vid möte väjer bilarna 
genom att köra ut i cykelbanan och 
sedan tillbaka innanför linjerna. Om en 
cyklist befinner sig framför så får bilen 
anpassa sig och lägga sig bakom och 
invänta möjlighet att passera. Ett exempel 
där denna utformning har använts är 
gamla Vidövägen mellan Jakobsbergsbron 
och Dingelsundet på Hammarö. Det 
finns även andra varianter med samma 
grundprincip att med vägmarkeringar 
omfördela vägytorna för att gynna 
cyklandet. Det är ett kostnadseffektivt 
sätt att tillskapa säkrare cykelvägar utan 
att göra större avkall på framkomligheten 
för biltrafiken och ju fler ställen detta 
förekommer på desto tryggare blir 
trafikanterna med logiken.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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platser kan hålla en hög omsättning över 
dygnet.

Mark behöver därför avsättas plane-
ringen för nya p-anläggningar och 
planera för att bygga ut dem i den takt 
som krävs. För ärende- och besöksparke-
ring finns normalt sett goda möjligheter 
att hitta lediga p-platser, men svårigheten 
ligger i att veta var de finns. Dessutom 
sker en överbelastning av parkeringsplat-
serna då en stor del av dem tas i anspråk 
av pendlare som anländer tidigare till 
parkeringen. Arbetsplatsparkeringen är 
idag reglerad så att efterfrågan ligger nära 
nuvarande utbud.

Det pågår just nu en översyn av 
kommunens arbete med parkeringar där 
stadsbyggnadsförvaltningen tar fram ny 
parkeringsplan.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Angöring och ärenden i stadskärnan 

prioriteras med tidsreglering och 
avgifter som möjliggör en väl balanse-
rad tillgänglighet.

• Arbeta med en anpassad P-norm i 
planeringsskedet.

• Effektivisera parkeringssystemet 
genom att samla parkeringar för 
verksamheter och boende i gemen-
samma anläggningar där det totala 
P-behovet kan hållas nere med hjälp 
av samnyttjande.

• Parkering vid kollektivtrafikens 
bytespunkter prioriteras och dessa bör 
utformas som mobilitetshubbar.

• Arbetsplatsparkeringar kan reduceras 
där det finns goda möjligheter att 
nyttja andra transportsätt

PARKERING 

Även om en stad är en plats som bäst 
och effektivast trafikeras till fots och nås 
med kollektivtrafik och cykel så är 
tillgängligheten med bil fortsatt viktig. 
För att hålla staden promenadvänlig, 
säker och utsläppsfri och för att minska 
söktrafik för en ledig plats bör parke-
ringsanläggningar anläggas i direkt 
anslutning till centrums entrépunkter. 
Här ska det finnas möjlighet att parkera 
under längre tider. De parkeringar som 
finns på gatumark är tänkta att reserveras 
för korttidsparkering och handikapparke-
ring. Utvecklingen innebär att flera 
befintliga markparkeringar avvecklas och 
flera gator ges en ny gestaltning som 
innebär att parkeringsplatser flyttas om. 
Ambitionen är att ersätta dessa parke-
ringar med nya platser i centrala lägen.

Utgångspunkten är att befintlig nivå 
på antalet parkeringsplatser är en rimlig 
nivå för behovet av parkering i centrum 
och ska utgöra en utgångspunkt för 
framtida förändringar. Flera större 
parkeringsanläggningar har idag en låg 
beläggning och många föredrar att 
parkera på gatumark. Kommunen har 
infört ett parkeringsledningssystem som 
tydligt visar vart lediga platser finns. En 
effekt av detta är att fler kan hitta platser 
i befintliga parkeringsanläggningar. 
Systemet har också visat att det finns en 
överkapacitet och att det gott om platser 
nästan alla tider på dygnet. Bilen står i 
genomsnitt parkerad ca 96 % av sin 
livstid. Parkeringssystemet är därför ett 
kraftfullt styrmedel i strävan att skapa en 
attraktiv och hållbar stad.

En förutsättning är dock att parke-
ringarna regleras så att de används 
effektivare. Långtidsparkering, så som 
boende- och pendelparkering bör förläg-
gas i parkeringsanläggningar. Tillfällig 
parkering på gatumark, så som besökspar-
kering, bör istället regleras med tidsbe-
gränsningar och taxor så denna typ av 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Framtida utvecklingsområden
Karlstads flygplats bedöms vara en viktig 
faktor för kommunens näringsliv. Därför 
är det av vikt att även ta framtida utveck-
ling i beaktande. Det finns goda möjlig-
heter att utveckla fraktflyg till och från 
regionen med tillhörande lagerhangarer. 
På sikt när eldrivna flygplan har funnit 
sin form kommer Karlstads flygplats vara 
en del i ett nätverk av flygplatser där 
eldrivna flygplan hämtar upp och läm-
nar av passagerare som ett luftanknutet 
resecentrum. Vidare kommer flygplatsen 
fortsatt vara en pusselbit i destinationsut-
vecklingen, och utgöra en viktig del i av 
infrastrukturen inom besöksnäringen.    

KOMMUNENS INRIKTNING
• Verksamheten vid Karlstads flygplats 

är viktig för kommunens och regio-
nens näringsliv och ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra 
nyttjandet.

• I anslutning till flygplatsen kan 
verksamheter knutna till flygets behov 
tillåtas under förutsättningen att det 
inte påverkar flygsäkerheten negativt.

• I anslutning till flygplatsen kan med 
fördel annan verksamhet som påver-
kar sin omgivning förläggas under 
förutsättningen att det inte påverkar 
flygsäkerheten negativt.

FLYG

KARLSTAD FLYGPLATS
Karlstads flygplats invigdes 1997 och är 
en av de senast byggda flygplatserna i 
Sverige. Flygplatsen har en välutbyggd 
infrastruktur med möjlighet att ta in 
stora flygmaskiner på den 2 516 meter 
långa landningsbana, med vändytor i 
varje ända. Under hösten 2020 invigdes 
en helikopterbas, där bland annat Svensk 
Luftambulans bedriver verksamhet. Det 
finns detaljplanelagd verksamhetsmark i 
absolut närhet av huvudbyggnaden som 
möjliggör för etableringar på området.

Flygplatsens förutsättningar
Karlstads flygplats har möjlighet att 
tillhandahålla reguljärt flyg inom Sverige, 
privat- och charterflyg till och från 
destinationer inom EU. Flygplatsen är en 
kommunal och regional angelägenhet. 
Det finns en gemensam strävan att 
flygplatsen har en hög tillförlitlighet och 
turtäthet på de olika flyglinjerna. Flyg-
platsen har ett strategiskt läge nära stora 
transportvägar vilket gör att regionens 
näringsliv och invånare har god tillgång 
till flyget. Dock finns det en stor poten-
tial i en utvecklad kollektivtrafik till och 
från flygplatsen. Inga nya markreservatio-
ner krävs i översiktsplanen för att säker-
ställa verksamheten på Karlstad flygplats. 
Området i närheten av flygplatsen 
bedöms dock som ett lämpligt utveck-
lingsområde för verksamheter, både med 
anknytning till flygverksamhet och som 
på annat vis anses olämpligt att samloka-
lisera med bostadsbebyggelse.

Omgivningspåverkan
Flygtrafiken medför omgivningspåverkan, 
framför allt buller, och detta påverkar 
markanvändningen under flygets in- och 
utflygningskorridorer. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Godsströmmar i Värmland
Den värmländska basindustrin är till 
större delen knuten till export vilket 
skapar en obalans i transportsystemet. 
Kundunderlaget kopplat till Karlstads 
godsströmmar härstammar till största 
delen från västra och norra Värmland 
samt Norge. Kopplingen mellan Karlstads 
godshantering och Göteborg hamn är 
mycket starkt, men nästan uteslutande via 
landtransporter. Det finns ett uttalat 
behov av en större logistiknod i Värm-
land där Trafikverket lyft fram flera 
tänkbara lägen. Näringslivet efterfrågar 
ett centralt läge med möjlighet till att 
samla de tre transportslagen väg, järnväg 
och sjöfart. Mer om detta under rubriken 
Logistikterminal. 

SJÖFARTENS GODSHANTERING
Vänerhamn AB är ett kommunalt bolag 
som ägs av kommunerna runt Vänern, 
varav Karlstads kommun står för 31 
procent av ägandet. En stor andel av den 
godshantering som idag sker på Vänerpi-
ren i Karlstad är kopplad till järnvägen 
och lastbilstransporter. Vänerhamn sköter 
lastning och lossning samt driften på 
kajer och lagringsytor kopplade till 
sjöfarten på Karlstads hamn och oljeham-
nen. Sjögods hanteras idag på oljehamnen 
(olja, diesel), Lambergskajen (yankeecylin-
drar) samt på Wermlandskajen (bulkgods) 
och styckegodskajen (virke, papper med 
mera) på Vänerpiren.

I de nya ägardirektiven för Väner-
hamn AB står skrivet att bolaget ska 
verka för en fördubbling av sjögodsvoly-
merna i Vänerhamns samtliga hamnar 
fram till 2030, att containerhantering ska 

GODSTRANSPORTER 

GODSTRÖMMAR OCH 
GODSHANTERING
Karlstad ligger nästan mitt i stråket 
mellan Oslo och Stockholm, och närhe-
ten till Norge och hamnen i Göteborg är 
en avgörande del i det värmländska 
godstransportsystemet där Karlstad utgör 
viktig mittpunkt. En stor andel av det 
gods som transporteras till/från och 
genom Karlstad är kopplat till skogs- och 
pappersindustrin. 

Det finns flera pågående processer 
relaterat till godshanteringen som påver-
kar markanvändningen kopplat till 
områdena Välsviken, Örsholmen, Kalv-
holmen, Lamberget, Tormestad, Herrhags-
bangården, Wermlandskajen, Yttre hamn, 
Karlstad Östra och Karlstad Central. 
Färdigställandet av ett nytt resecentrum, 
hamnens framtid och nya infrastruktur-
satsningar som Östra förbindelsen mellan 
Hammaröleden och Välsviksleden är 
frågor som behöver sättas i förhållande 
till kommunens godsstrategiska framtids-
perspektiv.  

Omflyttning från väg till järnväg och 
sjöfart 
Sverige har som mål att inrikestranspor-
terna ska minska klimatutsläppen med 70 
procent till 2030 och vara helt fossilfritt 
2045 enligt den nationella godstran-
sportstrategin. För Värmland innebär 
detta att de vägburna transporterna måste 
minska för att länet ska nå den nationella 
nivå, med en överflyttning om 3,9 
miljoner ton gods per år från väg till 
sjöfart (2,4 milj ton) och järnväg (1,5milj 
ton).

GODSTRANSPORTER OCH 
HAMNENS UTVECKLING

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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ket. Industrispåren till hamnen, oljeham-
nen och Örsholmen är kommunala spår 
och ej elektrifierade. Projektet Tåg i Tid 
syftar till att skapa ett nytt resecentrum, 
vilket innebär att hanteringen av tåggods 
som idag sker på Karlstad C måste flyttas 
till förmån för persontrafiken.

Godstågen som ska till hamnen, 
oljehamnen eller Örsholmen stannar idag 
på Karlstad C för att göra lokbyte och 
inväntar signal för att få åka mot Herr-
hagsbangården och vidare. Karlstad Östra 
har viss hantering av gods och är idag 
enda plats för frilasthantering. Herrhags-
bangården fungerar idag bland annat för 
uppställning av tågvagnar, rangering av 
vagnar samt för rundgångskörning för 
tåg som ska till oljehamnen och Örshol-
men, men bangårdens spår är för korta 
för att klara fullängdståg (750m). I 
översiktsplanen från 2012 föreslogs att på 
sikt lösgöra spåren vid Herrhagen, 
Tormestad och Lamberget till förmån för 
stadsutveckling, men med hamnen kvar i 
befintligt läge behövs en ny anslutning 
för att fortsatt kunna hantera tåggods i 
hamnen. En bro mellan oljehamnen och 
hamnen skulle kunna ersätta dessa spår, 
men hamnens utveckling och framtida 
läge avgör vilka investeringar som bör 
beaktas.  

Tågbildningsplats vid Välsviken och ny 
spårförbindelse till Örsholmen 
Välsviken har lyfts fram i Tåg i tids etapp 
4 som ny lokalisering för en godsban-
gård. En godsbangård har en större 
funktion med flera grundfunktioner: 
• Överlämningsbangård med ankomst-/

avgångsspår och spår för lokrundgång
• Tågbildningsplats med växlings- och 

utdragsspår
• Spår för utrangering av felaktiga 

vagnar/vagnreparation
• Spår för lok- och vagnsuppställning

ske över kaj samt att alla hamnar ska 
utvecklas. År 2030 beräknas slussarna i 
Trollhättan vara uttjänta och kommer 
därför behöva bytas ut. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Investeringar behöver göras kring 

hamnens framtida utveckling för att 
klara en ökad sjögodshantering, större 
fartyg och tonnage som medföljer när 
de nya slussarna byggts. Ökade 
sjögodsvolymer på Vänern är viktigt 
för att motivera slussutbyggnaden.

• En utveckling av hamnen är på sikt 
av högsta prioritet för att klara de 
nationella målen kring fossilfria 
godstransporter 2045. 

• Vänerhamn ska verka för en fördubb-
ling av sjögodsvolymerna i Karlstads 
hamn samt att få till containerhante-
ring över kaj. 

• Karlstads hamns funktion är av 
riksintresse för sjöfarten. Kommunled-
ningskontoret har utrett flera olika 
jämförelsealternativ gällande hamnens 
framtid utifrån perspektiven: nollalter-
nativ (ingen förändring), utveckla 
hamnen vid nuvarande lokalisering, 
samt en omlokalisering av hamnen 
till Örsholmen. Se avsnitt om hamnen.

• En överflyttning till sjöfarten med sin 
stora lastkapacitet skulle minska 
trängseln på såväl väg- som järnvägs-
nät.

JÄRNVÄGENS GODSHANTERING 
Värmlandsbanan är ett av Sveriges högst 
belastade enkelspår med stor betydelse för 
de värmländska godsströmmarna. Värm-
landsbanan, Skoghallsbanan och Karl-
stads hamn är av stor betydelse för det 
värmländska skogs- och pappersmassein-
dustrin.

Den godshantering som idag sker på 
järnvägarna i Karlstad är kopplad till 
funktionerna på Karlstads C, Karlstads 
östra station och Herrhagsbangården och 
är statliga funktioner drivna av Trafikver-
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TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Behov industrispår och spårmeter
Behovet av industrispår lyfts framför allt 
av värmeverket på Heden som i framti-
den skulle vilja köra flis ända in på 
området. Även andra näringslivsaktörer 
har lyft ett behov av att få järnvägskopp-
ling vid Välsviken och Örsholmen. 

Det finns ett behov av spårmeter 
avsedda att mellanlagra tomvagnar 
någonstans utefter befintliga järnvägsspår 
under och efter ombyggnaden av Karl-
stad C. Dessa spår går även att inkludera 
i en plats för växlingsbangård.

KOMMUNENS INRIKTNING
• En överlämningsbangård/tågbildnings-

plats vid Välsviken med en ny anslut-
ning till hamnen via Örsholmen är av 
högsta prioritet för att fortsatt kunna 
nå hamnen med godståg. 

• Ytterligare mark för spår och funktio-
ner, som till exempel växlingsbangård, 
behöver reserveras för att ersätta 
dagens funktioner på Karlstad C, 
Karlstad Ö samt Herrhagsbangården.

•  En järnvägskoppling mellan Värm-
landsbanan och hamnområdet är av 
högsta prioritet för näringslivet, 
bolaget Vänerhamns, åkeriers, tågope-
ratörers och speditörers fortsatta 
verksamhet.

• Ett triangelspår mellan Skoghallsba-
nan och Värmlandsbanan skulle 
underlätta för godstransporterna 
mellan Skoghalls bruk och Värm-
landsbanan samt minska belastningen 
på Karlstads Central och Värmlands-
banan. 

• En planskild korsning vid Skoghalls-
vägen/Våxnäsgatan behövs för att 
möjliggöra triangelspåret från Skog-
hall.

Dessa funktioner behöver finnas för att 
klara godshanteringen i Karlstad. Även 
möjligheten till att mellanlagra tomvag-
nar, intilliggande verkstad för att reparera 
trasiga vagnar/lok samt omlastningster-
minal är vanliga funktioner kopplade till 
en godsbangård. En överlämningsbangård 
och tågbildningsplats med minst tre spår 
i anslutning till Välsviken skulle kunna 
lösa funktioner som att genomföra 
lokbyten, sätta ihop tåg och koppla bort 
vagnar. Dock behöver mark för ytterli-
gare spår (växlingsbangård) beredas för 
att ersätta dagens samtliga funktioner på 
Karlstad C, Karlstad Ö samt Herrhags-
bangården. En kommande utredning 
kring godshanteringen på järnväg förvän-
tas våren 2021 av Trafikverket i syfte att 
hitta alternativ för att lösa godshante-
ringen i Karlstad. 

Med en ny överlämningsbangård/
tågbildningsplats vid Välsviken behövs 
även ett nytt förbindelspår via Örshol-
men till hamnen. Utredningar har gjorts 
med flera olika alternativa dragningar 
mellan befintliga spår på Örsholmen och 
Värmlandsbanan. En sträckning via 
Heden har lyfts som ett alternativ för att 
även möjliggöra för järnvägsgods till 
värmeverket (biobränsle). 

Triangelspår Värmlandsbanan/Skoghalls-
banan
Ett sätt att slippa lokrundgången på 
Karlstad C är att bygga ett triangelspår 
mellan Skoghallsbanan och Värmlandsba-
nan vid Våxnäs, vilket är en fråga som 
lyfts särskilt i åtgårdsvalsstudien ÅVS 
Gods Värmland, men även i översiktspla-
nen 2012. Varje lokrundgång kräver 
omfattande kapacitet på Karlstad C. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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och handeln med transporter av såväl 
råvaror som färdiga produkter. Mycket 
lastbilstrafik går på Hammaröleden 
mellan hamnen och Skoghalls bruk vilka 
tillsammans med godstågen från Herr-
hagsbangården skapar flaskhalsar under 
pendlartider då planskildheter saknas 
norr och söder om bangården. En ny 
koppling (Östra förbindelsen) mellan 
Hammaröleden och Välsviksleden skulle 
underlätta för godstrafiken som idag 
finns på Vänerpiren och Lamberget. 
Kommunen utreder även möjligheten att 
klassa Skoghallsvägen för tung trafik 
(BK4) vilket skulle kunna omleda stor del 
av lastbilstrafiken från Hammaröleden 
till Skoghallsvägen. 

Efterfrågan finns också hos värmever-
ket på Heden att BK4-klassa Välsviksle-
den för att kunna ta emot tyngre trans-
porter på lastbil. 

VÄGBUREN GODSHANTERING
E18, E45 samt riksvägarna 61, 62 och 63 
är viktiga godsstråk för basindustrin i 
Värmland. Även Hammaröleden (väg 
236) och Skoghallsvägen (554) har bety-
dande andelar godstrafik som leds genom 
Karlstad. Mycket gods omlastas i hamnen 
för att transporteras vidare på järnväg 
(främst) och båt, men också i motsatt 
riktning för att försörja det värmländska 
näringslivet. Vänerhamn har varje år över 
25 000 lastbilsrörelser inom sitt arbetsom-
råde (Vänerpiren och Kalvholmen). Den 
värmländska lastbilstransportens andelar 
hör till rikets högsta och behöver ses över 
för att få till en överflyttning till mer 
hållbara transporter (järnväg och sjöfart) 
då godstransportarbetet beräknas öka 
med 50 procent fram till 2040. 

Från Örsholmen utgår flera åkerier 
och logistikaktörer som förser industrin 
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LOGISTIKTERMINAL
I Trafikverkets åtgärdsvalstudie, ÅVS 
Gods Värmland har ett behov av en 
större och öppen logistikcentral, kombi-
terminal i Värmland lyfts fram. Länet 
utgör en tom fläck på Sveriges logistik-
karta, samtidigt som stora logistikkluster 
växer fram på andra orter i landet. 

Trafikverket har lokaliserat åtta olika 
lägen där en logstiknod skulle kunna 
vara möjlig. Samtliga lägen bör rymma 
tågbildningsplats, kombiterminal och 
logistikytor. Alla funktioner behöver inte 
ligga geografiskt intill varandra men för 
att få en effektiv och smidig godshante-
ring är en direkt närhet att föredra. 
Ambitionsnivån är en markyta på 50 000 
m² för tågbildningsplats, 100 000 m² för 
en kombiterminal samt en sammanhäng-
ande logistikyta om 850 000 m² för 
etablering av centrallager och andra 
logistiktjänster, enligt ÅVS ÅVS Gods 
Värmland.

Kraven på en samordnad varudistribu-
tion ökar tack vare e-handelns intåg och 
en effektivare godstransport i de centrala 
delarna av Karlstad vore att föredra ur 
hållbarhetssynpunkt. För att samordna 
och minimera antalet sista milen- trans-
porter i trånga bostadsområden och 
centrala delar tillskapas idag omlastnings-
centraler och hubbar i centrala och 
strategiska lägen runt om i landet.

KOMMUNENS INRIKTNING
• BK4-klassning av väg 554 behövs för 

att leda tung trafik till Skoghalls 
bruk. 

• BK4-klassning bör utredas vid Väls-
viksleden och sträckan mot Hedens 
värmeverk.

• Kommunen bör eftersträva en effekti-
vare godstransport i centrala Karlstad, 
i takt med ökad e-handel och fler 
hemleveranser.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Värmland öst i Kristinehamn har 
koppling till transportslagen för väg, 
järnväg och sjöfart, men Kristinehamns 
kunder riktas främst mot Region Örebro, 
Dalarna och Kopparberg. 

Logistikterminal med sjöfart, järnväg & 
väg 
Näringslivet har lyft att de vill se en 
samlad terminal med de tre transportsla-
gen väg, järnväg och sjöfart samt att det 
finns en stark koppling mellan Karlstad 
hamn och basindustrin i norra och västra 
Värmland. Således är alternativet Värm-
land central i Karlstads hamn bäst 
lämpat som en framtida kombiterminal. 
Hamnen har idag redan en fungerande 
omlastning mellan väg och järnväg för 
containergods, men behöver på sikt öka 
andelen sjögodsvolymer vilket är ett av 
godstransportmålen kring överflyttning 
av gods i Värmland från väg till sjöfart 
och järnväg.

KOMMUNENS INRIKTNING 
• En samlad logistikterminal i hamn-

området för de tre transportslagen 
väg, järnväg och sjöfart är prioriterat. 

• En kompletterande landgodsterminal 
kan vara aktuellt efter att en terminal 
med väg, järnväg och sjöfart är i drift.

Alternativa lägen för en kombiterminal 
De lägen som lyfts fram  i ÅVS Gods 
Värmland som alternativa lägen för en 
kombiterminal i Värmland är:
•  Värmland centralt: Karlstads hamn.
• Värmland mitt: Fem lägen mellan 

Karlstad och Kil; Våxnäs, Ilanda, 
Hynboholm, Epadalen och Östra 
Stenåsen. 

• Värmland väst: Vålberg/Älvenäs djup-
hamn

• Värmlands öst: Kristinehamn 

Alternativet Värmland centralt skulle 
innebära möjlighet att samla de tre 
transportslagen för väg, järnväg och 
sjöfart. Alternativet ligger i anslutning till 
Karlstads hamn, men framtida koppling 
till järnväg och lediga verksamhetsytor 
behöver utredas närmare. 

Alternativen för Värmland mitt innebär 
en terminal för landlogistik och behöver 
således säkra upp med funktionella 
väg- och järnvägskopplingar till Karlstads 
hamn. Alternativ Hynboholm skulle 
dock kunna möjliggöra att koppla på 
flygfrakt som ett tredje transportslag. 
Alternativen Epadalen och Östra Stenå-
sen ligger i anslutning till bangården i 
Kils kommun. Ilanda har tidigare lyfts 
som ett alternativ för logistikpark men 
kommunens markägande i området är 
tämligen litet. Alternativ Våxnäs valdes 
tidigt bort då kommunens markanvänd-
ning i området utgörs av I2 friluftsom-
råde. 

Alternativ Värmland väst i Vålberg 
möjliggör koppling till både sjöfarten i 
Älvenäs djuphamn via industrispår samt 
närhet till flera stora godsstråk såsom 
Norge-/Vänerbanan, E45 och E18. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Tidigare utredningar
Redan 2005 konstaterades att hamnens 
bulkgodshantering på Wermlandskajen 
bör omlokaliseras utifrån att staden 
alltmer närmar sig hamnen. En förstudie 
gjordes för att flytta i första hand verk-
samheten på Wermlandskajen. Läget 
skulle dock ge möjlighet för senare 
expansion.   

I översiktsplanen 2012 angavs att 
mark skulle reserveras på sydöstra Kalv-
holmen i händelse av att Vänerhamns 
verksamhet växer så kraftigt att en ny 
bulkhamn behövs. 

Godsflödet i Karlstads hamn 
Karlstads hamn är den största anlägg-
ningen i Vänern utifrån hanteringen av 
både sjögods och landgods. Huvuddelen, 
ca 80%, av godshanteringen är landbase-
rad, varför Karlstads hamn benämns som 
torrhamn. År 2019 hade Karlstads hamn 
totalt 130 fartygsanlöp, varav ca 30 av 
dem hanterades i oljehamnen på Kalvhol-
men. Oljehamnen, som tidigare hanterat 
stora volymer via sjöfart, är en av få 
kvarvarande oljedepåer i regionen och 
viktig för Värmlands och närliggande 
regioners försörjning av bränsle. Idag tar 
dock endast en aktör in råvaror kontinu-
erligt via båt. 

Längre norrut på Lambergskajen sker 
uttransporter av skrymmande och tungt 
gods med båt till kunder över hela 
världen. En aktör har särskilt behov av en 
stärkt kaj och specialkran, tunglyftskran 
som klarar att hantera extra tungt gods 
(ca 190 ton). Uttransporterna kan endast 
ske med fartyg och då godset successivt 
har utvecklats och blivit större och 
tyngre, behöver investeringar göras i en 
ny tunglyftskran som klarar över 200 ton 
för att säkerställa aktörens fortsatta 
behov. Det innebär ett vägval där investe-
ringen antingen kan ske på dagens 

I dagsläget bedriver Vänerhamn hamn-
verksamhet på Vänerpiren, Wermlandska-
jen, Oljehamnen och Lambergskajen i 
centrala Karlstad. Utöver det finns en 
privat driven hamnverksamhet söder om 
Vålberg i Älvenäs. Båda etableringarna 
kompletterar varandra och kommunen 
ser att den privata hamnen i Älvenäs 
utgör ett bra komplement till hamnen i 
Karlstad, som även kan ta emot skrym-
mande och miljöstörande gods. Förutom 
Karlstads hamnar finns även hamnverk-
samhet i Kristinehamn och Grums. Efter-
som olika hamnar servar olika markna-
der som bl.a är mycket avståndskänsliga 
ser Karlstads kommun positivt på hamn-
utveckling i flera lägen i länet.      

MÅL OM ÖKADE GODSMÄNGDER
Vänersjöfarten i Värmland står idag för 
endast två procent av den totala transpor-
terade värmländska godsmängden inrikes 
och utrikes. I Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 
Gods Värmland har det konstaterats att 
närmare 2,5 miljoner ton värmländskt 
gods behöver flyttas över till sjöfarten 
från dagens vägtransporter. Klimatmålen 
om fossilfria godstransporter före 2045 
ställer också krav på hållbarare godstran-
sporter där sjöfartens andel behöver öka. 

Bolaget Vänerhamn AB ägs av kom-
munerna runt Vänern, med Karlstads 
kommun som största ägare (31 procent). I 
de nya ägardirektiven för bolaget Väner-
hamn ska varje Vänerhamn utvecklas och 
arbeta för en fördubbling av sjögodsvoly-
merna samt verka för containerhantering 
på Vänern. En överflyttning till sjögods 
ställer dock krav på att hamnarna och 
logistiken klarar att hantera en ökad 
verksamhet med en jämn balans mellan 
export och import. 

Även den privata aktören på Älvenäs 
har för avsikt att utöka verksamheten 
vilket är positivt för Vänersjöfarten. 

HAMNENS UTVECKLING 
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och utveckling av omkringliggande 
områden. Bränsledepåns framtida verk-
samhet behöver också sättas i perspekti-
vet av de nationella klimatmålen om 
fossilfria godstransporter 2045. 

Framtida logistiknod
En ny logistiknod i Karlstadsregionen 
med nya lagringsmöjligheter samt en 
välfungerande logistik mellan sjöfart, 
järnväg och väg medför att det värmländ-
ska näringslivet kan öka sin logistiska 
konkurrenskraft. Flera lägen föreslogs 
inom ramen för ÅVS Gods i Värmland, 
varav kommunen, utifrån en dialog med 
logistikaktörer och näringsliv, bedömer 
att läget i Karlstad hamn är det mest 
prioriterade utifrån näringslivets behov 
av samlade transportslag och tillgång till 
sjöfart.  

Ökade godsmängder med nya slussar i 
Trollhättan
Den tekniska livslängden på slussarna på 
Göta Älv har bedömts vara till ända 
2030. Vänersjöfarten utgör en viktig del 
av godslogistiken mot Göteborg och 
kontinenten, speciellt när kapaciteten på 
järnvägsnätet är begränsad. Vänersjöfarten 
är dock helt beroende av fungerande 
slussar varför upprustning behöver 
genomföras omgående. Ombyggda slussar 
skulle även medge nya Vänermaxbåtar 
som kan ta större godsmängder.  

Hamnens utmaningar
Begränsningar för expansion
Dagens hamnområde på Vänerpiren och 
Wermlandskajen är i princip fullbelagt 
men rymmer ändå vissa möjligheter för 
ytterligare expansion om hamnverksam-
heten effektiviseras och genomströmning-
en av gods kan öka. Wermlandskajen kan 
dock inte nyttjas till fullo på grund av 
störningar i form av damm och buller 
mot närliggande bostäder. Inom en snar 
framtid, när slussarna byggts om, behö-
ver investeringar göras inom hamnområ-

Lambergskaj eller samordnas med ham-
nens andra investeringar i kajer och 
kranar på hamnområdet.  

På Vänerpiren och Wermlandskajen 
hanteras mycket bulkgods såsom salt, flis, 
men även styckegods som virke, stål, 
papper mm. En betydande andel av 
godset som hanteras i hamnen utgörs av 
pappersprodukter som lagras och fraktas 
ut på tåg. Den vanligaste transportrörel-
sen är att godset kommer in med lastbil 
och ut på järnväg. Dagliga tågpendlar för 
gods går mellan Göteborg och Karlstads 
hamn. De regionala företagen är direkt 
beroende av både den sjö- och landbase-
rade logistikverksamheten i hamnen.   

Förutom logistiken till och från 
hamnen finns även aktörer på Lamber-
get, Kalvholmen och Örsholmen som 
idag nyttjar befintliga spårsanslutningar 
och möjligheten till samordnade gods-
transporter. Utöver det har Värmeverket 
på Heden intresse av både närhet till ett 
hamnläge, och en egen järnvägsanslut-
ning till området för att kunna satsa mer 
på hållbara transporter till och från 
området. 

Möjligheter till utökad sjöfart 
Ökade volymer och jämna varuflöden
Idag saknas en fungerande containerhan-
tering på Vänern. Containerlogistik skulle 
kunna vara möjlig i Karlstads hamn som 
en del i arbetet med en fördubblad sjöfart 
och överflyttning av gods från väg till 
sjöfart och järnväg. En utmaning ligger 
dock i att uppnå balans mellan import 
och export samt att uppnå godsvolymer 
för att få tillräcklig omsättning och 
fyllnadsgrad. 

Oljehamnen
ÅVS Gods Värmland konstaterar att 
kemikalier skulle kunna vara en del i en 
tänkbar ökning av sjögodsvolymerna. 
Riskavstånd kring dagens oljehamn och 
eventuell framtida kemikaliehantering 
medför dock begränsningar för nyttjande 
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logistikförhållanden utan insatser innebär 
i logistiken samt för kostnaderna. De två 
utredningsalternativen utgör antingen en 
vidareutveckling av befintliga hamnlägen 
på Vänerpiren, Wermlandskajen och 
Oljehamnen, eller en flytt av alla tre 
hamnområdena österut till Örsholmen 
och Heden. Lambergskajen kan antingen 
ligga kvar eller behöva flyttas, men 
samordningsvinster (som tex far-
ledsmuddring, isbrytning, personal, 
kranar) finns att samla all sjögodshante-
ring till en och samma plats. Samtliga 
alternativ innebär att sjöfart, järnväg och 
väg kopplas samman. 

En fördjupad utredning pågår av de 
alternativa aktuella hamnlägena som 
omfattar detaljstudier av ytåtgång, spår-
dragningar, kajstruktur, investeringskost-
nader mm. 

Parallellt pågår även en fördjupad 
utredning av en ny vägdragning för den 
s.k. östra förbindelsen, som är nära 
kopplad till hamnalternativen.  

Överlämningsbangård/tågbildningsplats 
och växlingsbangård 
Samtliga lägen förutsätter att en ny 
överlämningsbangård/tågbildningsplats 
lokaliseras i området kring Välsviken. 
Överlämningsbangården utgör en tillfäl-
lig uppställning och plats för vidare 
transport.  Utöver det behövs även en 
växlingsbangård där enstaka vagnar och 
vagngrupper kan hanteras för transport 
till respektive godsmottagare. En väx-
lingsbangård i nära anslutning till ett 
hamnläge är att föredra för att få effektiv 
godshantering på järnväg. Kostnaderna 
för en växlingsbangård ligger omkring 
200 miljoner kr beroende på utförande, 
antal spår, elektrifiering av spår etc. 

Vid en flytt av hamnen till Örshol-
men föreslås denna växlingsbangård ligga 
i östra delen av Örsholmen, väster om 
Kaplansholmen. Om befintligt hamnläge 
utvecklas med en ny broanslutning över 
Lambergskanalen, föreslås anläggningen 

det med kajer och kranar anpassade till 
de nya större Vänermax-båtarna. 

Järnvägsanslutning till hamnen
Omvandlingen av Karlstad C innebär att 
tåggodset till och från hamnen på sikt 
behöver hanteras på annan plats och att 
tåganslutningen via Herrhagsbangården 
planeras tas bort. Det innebär att en ny 
överlämningsbangård och tågbildnings-
plats behöver möjliggöras i anslutning till 
Välsviken för denna godshantering med 
ett nytt förbindelsespår till Örsholmen. I 
Välsviken finns flera alternativa lägen för 
detta. Ett förbindelsespår mellan en 
överlämningsbangård/tågbildningsplats 
vid Välsviken och till Örsholmen via 
Heden beräknas ligga runt 200 miljoner 
kr. 
Hantering av fullängdståg direkt till 
hamnen
Tågoperatörerna har framfört önskemål 
om att köra hela tåg till och från Väner-
piren, direkt från Värmlandsbanan. I 
dagsläget klarar varken Karlstad C, Östra 
station eller Herrhagsbangården av att 
hantera fullängdståg á 750 meter. Det 
innebär att godståg måste delas på 
Karlstad C och köras vidare till hamnen 
i omgångar, vilket ger en ineffektiv 
godshantering. Spåren mot hamnen är 
inte elektrifierade, vilket gör att lokbyten 
krävs på Karlstad C för att kunna dra 
vagnset ner till hamnen. Längre tåg till 
hamnen skulle också innebära att tågrö-
relserna stoppar upp korsande vägtrafik 
norr och söder om Herrhagsbangården.  

HAMNUTVECKLING - ALTERNATIV
Aktuella alternativ
För att få en funktionell logistikhante-
ring mellan sjöfart, järnväg och väg har 
ett flertal alternativ över hamnens 
framtida lokalisering studerats. Efter 
utvärdering av konsekvenser för respek-
tive alternativ återstår ett nollalternativ, 
samt två utredningsalternativ. Nollalter-
nativet redovisar vad dagens hamn- och 

TEMATISKA INRIKTNINGAR



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 175 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 175

Omkostnader för att utveckla hamnen i 
befintligt läge enligt detta nollalternativ 
beräknas ligga omkring 200 miljoner kr, 
inklusive underhållsmuddring, fasta och 
rörliga investeringar som kajer, byggna-
der, kranar mm. 

Den totala kostnaden för hamnut-
veckling inklusive förbindelsespår från 
Värmlandsbanan via Heden mot Örshol-
men beräknas omfatta investeringar på 
närmare 400 miljoner kr. 

Fördelar
• Med ett snabbare varuflöde och tätare 

transporter räcker dagens yta 
• Magasin, lagringsytor utomhus, 

industrispår samt kajer finns redan 
tillgängliga, dock med kommande 
behov av underhåll och investeringar. 

• Kommunen äger marken.
• Närhet till centralt belägna verksam-

heter med potentiellt logistikbehov

Nackdelar
• Ett nollalternativ löser inte dagens 

problematik med infrastrukturen till 
och från hamnen, med för korta 

lokaliseras norr om oljehamnen på 
motorstadion. 

Flyttas godshanteringen från Karlstad 
C till området vid Välsviken, kan anslut-
ningen till befintlig hamn på Vänerpiren 
ske via spåren i Tormestad. Det innebär 
dock en längre körväg från Värmlandsba-
nan, vilket påverkar funktionaliteten 
negativt, mer trafik över Tormestad och 
ökade konflikter med vägtrafik samt 
merkostnader för operatörerna motsva-
rande ca 10-15 miljoner kr per år. Alter-
nativt ansluts spåret från Välsviken till 
Vänerpiren via en ny öppningsbar bro 
över Lambergskanalen. 

Hamnen kvar i befintligt läge – Nollalter-
nativ
Ett nollalternativ innebär att samtliga 
hamnar och kajområden ligger kvar i 
befintligt läge. Järnvägens koppling till 
hamnen sker fortsatt via befintliga spår 
över Herrhagsbangården. Beroende på 
läge för godshanteringen på Karlstad C 
kan anslutningen antingen ske i form av 
en S-kurva från Välsviken via förbindelse-
spår, och befintliga spår över Örsholmen, 
Lamberget, Tormestad och Herrhagsban-
gården. Detta alternativ ger en lång och 
kostsam väg för tågoperatörerna med 
flera plankorsningar som kräver dubbel-
bemanning och en stor risk för återkom-
mande konflikter mellan vägtrafik och 
tåg. Det innebär även en ökad trafik på 
järnvägsnätet mellan Värmlandsbanan 
och hamnen. Om den nya överlämnings-
bangården inte kommer till kvarstår 
hanteringen på Karlstad C, vilket riskerar 
konflikter med fortsatt stadsutveckling i 
en av Värmlands främsta kollektivtrafik-
lägen. Båda alternativa anslutningarna 
omöjliggör en funktionell tåglogistik, 
eftersom begränsningarna på Herrhags-
bangården mot bostäder kvarstår. Det 
innebär också hinder för genomförandet 
av en ny Östra förbindelse, eftersom de 
alternativa sträckningarna ”krockar” med 
de logistiska infarterna. 

Hamnen kvar i befintligt läge med verksamheten kvar på Kalvholmen. Källa: Afry
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tidsbegränsningar för anslutande tåggods 
till hamnen krävs en ny överlämnings-
bangård och tågbildningsplats i något av 
de alternativa lägena kring Välsviken 
samt förbindelsespår från denna mot 
hamnen via Örsholmen. Att slippa 
tidsbegränsningar för tågleveranser till 
och från hamnen skulle möjliggöra en 
vidareutveckling även av hamnverksam-
heten.  För att effektivisera tåglogistiken 
krävs ett nytt spår över motorbanan samt 
en ny järnvägsbro över Lambergskanalen. 
Sträckningen skulle innebära en betydligt 
kortare anslutning från Välsviken, vilket 
gynnar tågtransporterna och minskar 
konflikterna med vägnätet i Herrhagen, 
Lamberget och Örsholmen. För att 
kunna hantera kortare tågset inne på 
Vänerpiren behövs en växlingsbangård 
vid motorbanan, där vagnar kan anslutas 
kopplas samman och rangeras.  För att 
fartyg fortsatt ska kunna nå Lambergska-
jen behöver järnvägsbron vara öppnings-
bar. Om en tunglyftskran upprättas på 
annan plats, som till exempel på Werm-
landskajen, räcker det med en fast bro 
som är betydligt billigare och mer driftsä-
ker. 

Fördelar
• Färdig infrastruktur, kajer, hamnytor 

och lagerbyggnader finns redan och 
behöver ej tillskapas 

• Med en broanslutning till hamnen 
kan spåren vid Herrhagen, Tormestad 
och delvis Lamberget tas bort och 
skapa utrymme för stadsutveckling

Nackdelar
• En öppningsbar järnvägsbro innebär 

dyra investeringar och osäker drift. 
Med en fast järnvägsbro måste verk-
samheten på Lambergskajen flyttas. 

• Löser inte problematiken med flera 
korsningar mellan järnväg och väg på 
Kalvholmen och Örsholmen

• Lång transportsträcka för operatö-
rerna mellan hamnen och Värmlands-

industrispår, störningar med begräns-
ningar för trafikering, brist på plan-
skildheter

• Med planerad avveckling av godsban-
gården på Karlstads C blir godshante-
ring på järnväg ineffektiv då avståndet 
mellan den framtida överlämnings-
bangården/tågbildningsplatsen på 
Välsviken och hamnen blir för lång 
och kostsam för operatörerna. 

• Små möjligheter till att tillskapa mer 
logistik- och expansionsyta. 

• Stadsutveckling ej möjlig i Tormestad 
eller i hamnområdena. 

• Dagens magasin och lagringsytor på 
hamnen är ålderstigna och ineffektiva 
sett till storlek om man jämför med 
dagens automatlager som klarar 
betydligt större volymer på samma 
yta. Även kranar och annan utrust-
ning är ålderstigna. 

• Fortsatt bullerproblematik från 
hamnen och vid Herrhagsbangården. 

• Lång och kurvrik insegling för 
fartygen

Alternativ Utveckling av befintlig hamn 
– effektivisering och ny järnvägskoppling
För att öka funktionaliteten och undvika 

Hamnen kvar i befintligt läge med verksamheten kvar på Kalvholmen och ny 
förbindelse till hamnen via bro. Källa: Afry

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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annan känslig verksamhet
• Öppnar för stadsutveckling på Werm-

landskajen, Yttre hamn, Herrhagsban-
gården, Tormestad, Lamberget och 
Kalvholmen vilket skapar stora 
intäkter på sikt

• Kortare resväg för tågoperatörer 
mellan hamnen och Värmlandsbanan 
vid Välsviken. 

• Närmare anslutning för vägtransport 
till E18.

• Värmeverket på Heden skulle både få 
nära koppling till järnväg och tillgång 
till ett hamnläge. 

• Möjligheten att skapa en modern och 
effektiv anläggning från grunden som 
kräver mindre plats men klarar lika 
mycket eller mer godsvolymer än 
befintlig magasinering

• En järnvägsslinga skulle med direkt-
koppling till hamnen skulle få en 
effektiv och smidig godshantering 
samt möjlighet till rundkörning för 
godstågen.

• Bottentopografin gör att behovet av 
underhållsmuddringar bedöms som 
mycket liten

banan. 
• Bromsar stadsutvecklingen. 
• Fortsatt damm- och bullerproblematik 

på hamnen
• Dagens magasin och lagringsytor på 

hamnen är ålderstigna och ineffektiva 
sett till dess storlek om man jämför 
med dagens automatlager som klarar 
betydligt större volymer på samma 
yta. Även kranar och annan utrust-
ning är ålderstigna. 

Alternativ Flytt av hamn – Örsholmen
Ett nytt hamnläge på Örsholmen omfat-
tar utfyllnad i vattnet samt en ny spår-
slinga över Örsholmen och eventuellt 
även Kalvholmen för att möjliggöra 
rundkörning av tåg samt direktinlastning 
från tåg till båt. Ett helt nytt hamnläge 
ger möjligheter att effektivisera tåg- och 
hamnlogistiken för att uppnå så optimala 
förhållanden för sjöfarten som möjligt. 
Detta alternativ innebär att bränsledepån 
flyttas till Heden söder om värmeverket, 
med anslutning via ledning från hamnen 
på Örsholmen. Som i det andra alternati-
vet föreslås järnvägsanslutningen gå via 
Heden vidare mot Värmlandsbanan med 
överlämningsbangård och tågbildnings-
plats antingen i närområdet kring Välsvi-
ken. I direkt anslutning nordöst om 
hamnområdet föreslås utrymme för 
utbyggnad av minst fyra signalreglerade 
parallella spår för en växlingsbangård för 
rangering av vagnar mm.  

Fördelar 
• Effektiv markhushållning, samlar 

störande verksamheter och riskobjekt
• Mer funktionell logistik och möjlighe-

ter att tillskapa en logistikcentral nära 
många av kommunens logistikaktörer 
på Örsholmen. 

• Möjligheter att öka säkerheten vid 
översvämning genom att bygga skydd

• Bättre och kortare insegling 
• Små störningar på omgivningen då 

området inte innehåller bostäder eller 

Nytt hamnläge Örsholmen med utbyggnad i vattnet. Med på bilden är även en 
alternativ sträckning (röd linje) för östra förbindelsen. Källa: Afry
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FÖRORENAD MARK OCH SANERING 
AV OLJEHAMNEN
I framtiden ses en drastisk minskning av 
oljeanvändningen vilket kan leda till att 
verksamheten vid oljehamnen upphör, 
alternativt omlokaliseras som del av 
omflyttning av hamnen. Marken är 
förorenad och vissa delar är undersökta 
medan andra, där verksamhet pågår har 
inte undersökts. Sanering ner till platsspe-
cifika riktvärden för industriändamål 
(Mindre känslig markanvändning) har 
gjorts i någon del, vilket innebär att 
relativt höga halter lämnas kvar. 

För att det ska bli möjligt med bo-
stadsändamål i framtiden kommer det 
krävas stora investeringar, utredningar 
och saneringsåtgärder. Sanering och 
eventuella andra åtgärder behöver utredas 
vidare inom ramen för utvecklingen för 
hamnen.

• En tunglyftskran kan med fördel 
placeras i den nya hamnen med ny 
koppling till aktör på Lamberget

Nackdelar
• Stora investeringar med spårpaket, 

järnvägsbroar, hamnytor, kajer, lag-
ringsytor mm kommer krävas.

• Ont om ledig kommunal mark i 
anslutning till hamnläget försvårar för 
framtida utveckling.

• Värmeverket använder idag delar av 
området för upplag av biobränsle.

Fortsatt samverkan
Ett samverkansarbete behöver göras 
mellan näringsliv, rederier, bolaget 
Vänerhamn, kommuner och andra 
myndigheter för att tillsammans jobba 
för en ökad godshantering i hamnen med 
en målsättning om ökad överflyttning av 
gods från väg till sjöfart och tåg. 

Vänertrafiken behöver även samord-
nas med möjligheterna i Göteborgs 
hamn. I dagsläget har Göteborgs hamn 
ingen omlastning från båt till båt utan 
allt gods in och ut från Värmland går 
idag in på järnväg och väg. Omlastnings-
möjligheter i Göteborg från insjöfart till 
utrikes sjöfart skulle möjliggöra komplet-
ta sjöfartstransporter från Vänern ner till 
kontinenten för omlastning eller direkt 
till andra delar av världen. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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• Med en ny hamnverksamhet på 
Örsholmen ökar förutsättningarna 
ytterligare att få till en effektiv och 
modern logistisk lösning nära Värm-
landsbanan och E18 samt nära befint-
liga logistikaktörer och transportin-
tensiva företag.  

• En utveckling av hamnen behöver 
fortsätta utredas i dialog med övriga 
parter samt ur perspektiven kort sikt 
(5-10 år), medellång sikt (10-20 år) och 
lång sikt (20-50 år) med tanke på de 
stora investeringskostnaderna, kom-
plexiteten samt möjligheten att bibe-
hålla en konkurrenskraftig och 
hållbar hamnfunktion även under en 
eventuell hamnflytt. 

• Målet på sikt bör vara att planeringen 
ska möjliggöra fördubblade sjögodsvo-
lymer i Karlstad hamn, både i ham-
nen och med anslutande logistik. 

• Långsiktigt bör hamnverksamheten 
effektiviseras för att möjliggöra 
minskade störningar på omgivande 
stadsmiljö och för att öka de logis-
tiska förutsättningarna för en effektiv 
godshantering. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Så länge oljehamnen ligger kvar i 

befintligt läge är ingen stadsutveckling 
möjlig på Yttre hamn förutom vid 
Wermlandskajen. Oljehamnen sätter 
en begränsning för både stadsutveck-
ling och lagring. 

• Det är fördelaktigt att i så hög ut-
sträckning som möjligt samordna 
risk- och störningszoner kring olje-
hamnen, värmeverket och reningsver-
ket för att ge större möjligheter för 
stadsutveckling. 

• En ny överlämningsbangård och 
tågbildningsplats i närområdet kring 
Välsviken är av högsta prioritet för att 
fortsatt kunna ha en funktionell 
järnvägskoppling till hamnen samt 
möjliggöra fortsatt stadsutveckling 
kring Karlstad C. 

• En samlad logistiknod för sjöfart, tåg 
och väggods i Karlstad är av största 
vikt för regionens näringsliv och för 
tillväxten i Värmland.

• En utveckling av logistiken inom samt 
till och från hamnen är viktig för att 
nå en konkurrenskraftig Vänersjöfart 
och för att kunna främja målet om 
ökade godsvolymer och överflyttning 
av väggods till sjöfart och järnväg.

• Containerhantering skulle kunna vara 
aktuellt i Karlstads hamn för att 
möjliggöra ökade godsvolymer på 
Vänern. 

• Fortsatt samverkan mellan Karlstads 
kommun och näringsliv, aktörer, 
kommuner, myndigheter samt bolaget 
Vänerhamn är viktigt för att se över 
nya logistiklösningar för att få till en 
ökad hantering på sjöfarten. 
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och annan teknisk försörjning med flera.
En detaljerad beskrivning av verksamhe-
ter finns i kommunens RSA. 

KRISLEDNINGSNÄMND
Alla kommuner ska en krislednings-
nämnd som kan träda in och ta över hela 
eller delar av ansvaret från övriga nämn-
der i kommunen. Som stöd till krisled-
ningsnämnden finns en beredningsgrupp, 
en stabs- och analysgrupp samt en 
informationsenhet i krisledningsorganisa-
tionen.

Kommunerna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors 
ingår i en gemensam krisledningsorgani-
sation med en krisledningsnämnd.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN BEHÖVER 
VÄXA I TAKT MED KOMMUNEN 
I takt med att Karlstads kommun växer, 
behöver även räddningstjänsten utöka sin 
verksamhet. 

Nuvarande brandstationens placering 

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Karlstadsregionens räddningstjänstför-
bund arbetar på uppdrag av medlems-
kommunerna med medlemskommuner-
nas krisberedskap, däribland Karlstads 
kommun. Räddningstjänsten i Karlstads-
regionen tar även fram en risk och 
sårbarhetsanalys (RSA) varje mandatpe-
riod. 

I RSA:n redogörs risker och sårbarhe-
ter samt befintlig samhällsviktig verksam-
het och dess kritiska beroenden sinsemel-
lan. Syftet är att förebygga olyckor och 
kriser och minska negativa effekter av 
dem.

Samhällsviktig verksamhet i RSA
Till samhällsviktig verksamhet hör sådan 
verksamhet som alltid måste fungera, 
oavsett vilka förhållanden som råder, och 
som svårligen kan bedrivas någon annan-
stans. Exempelvis vård och omsorg, 
räddningstjänsten, energiförsörjning, 
dricksvattenförsörjning, avloppshantering 

RISK OCH SÄKERHET

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)  
Läsa mer här

Räddningstjänsten

150m100500

Lokalisering för räddningstjänstens nya brandstation

TEMATISKA INRIKTNINGAR

https://www.raddningkarlstad.se/Olyckor--Kris/kris/risk--och-sarbarhetsanalyser/?_t_id=Bf_xTpIXug1UBpswvuFpMA%3d%3d&_t_uuid=X7U-TC0tRfaKjUGhRSLeSg&_t_q=ris+och+s%c3%a5rbarhetsanalys&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a73ac1d27-92a0-444e-a14e-570e86fa0bd2%2candquerymatch&_t_hit.id=Raddningstjansten_Structure_ArticlePage/_8c0b9241-7384-45ee-9af2-e0bad0f79a2a_sv&_t_hit.pos=1
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samhället i fredstid. 
Kommunernas förmåga att upprätt-

hålla sin verksamhet under krisbetonade 
förhållanden och i samband med krig är 
av grundläggande betydelse för Sveriges 
förmåga att motstå såväl yttre hot som 
svåra påfrestningar i fredstid. 

Förbindelser väster och öster ut via 
Karlstad är även viktigt för Sveriges 
förmåga att motstå ett angrepp. Inom det 
civila försvaret finns ett behov av att 
utveckla skydd för befolkningen, bland 
annat genom skyddsrum. Det civila 
försvaret bedöms ges större nationellt 
fokus de kommande åren. Det är därför 
av stor vikt att beredskapshänsyn ur ett 
totalförsvarsperspektiv tas i den fysiska 
planeringen.

Det finns idag en stark kompetens 
inom samhällsskydd och säkerhet i 
Karlstads kommun, som har som ambi-
tion att bli Sveriges andra säkerhetscen-
trum. Flera myndigheter inom säkerhets-
området har verksamhet i regionen: 
Plikt- och prövningsverket, Försvarshög-
skolan, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Elsäkerhetsverket och 
2022 kommer Myndigheten för psykolo-
giskt försvar till Karlstad. På Karlstads 
universitet finns Centrum för forskning 
om samhällsrisker och A9 i Kristine-
hamn ska också återetableras.

vid Räddningscenter Sandbäcken förvän-
tas vara en optimal placering som huvud-
station under lång tid framåt. Här vid 
blåljusbyn finns övningsfält, verkstäder, 
centralförråd med mera. Polishuset håller 
på att byggas ut och ambulanssjukvården 
och SOS Alarm finns sedan länge på 
området. Insatstiderna bedöms klaras 
mot både centrum och västerut. 

Däremot bedöms det på cirka 10-15 
års sikt behövas en mindre brandstation i 
den östra delen av Karlstads tätort för att 
möta tillväxten. En lämplig placering är 
vid Universitetsmotet i nära anslutning 
till E18. Därifrån skulle områden som 
Skattkrärr, Väse, Hammarö, Kronoparken 
och ny tillkommen bebyggelse i östra 
Karlstad kunna nås med korta insatstider.

Placeringen skulle även innebära att 
det finns en station på vardera sida om 
Klarälven vilket är gynnsamt ur ett 
framtida krishanteringsperspektiv.

KRISBEREDSKAP OCH CIVILT 
FÖRSVAR
Civilt försvar handlar om att stärka 
samhällets motståndskraft för höjd 
beredskap och vid krig genom att säker-
ställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
och skydda befolkningen. Det civila 
försvaret ska utöver det bidra till att 
stärka samhällets förmåga att förebygga 
och hantera svåra påfrestningar på 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOMMUNENS INRIKTNING 
• Kommunens planering ska bidra till 

att samhällsviktig verksamhet ska 
fungera, oavsett förhållanden.

• Mark reserveras för räddningstjänsten 
intill Universitetsmotet i nära anslut-
ning till E18.

• Beredskapshänsyn, ur ett totalförsvars-
perspektiv, tas i fysisk planering.

• Kommunen ska bidra till att stärka 
Sveriges beredskap och utveckla 
Karlstad som ett centrum för sam-
hällssäkerhet och civilt försvar.

 

FARLIGT GODS 
Inom Karlstad utgör E18, E45 och 
riksvägarna 61 och 63 samt väg 240 från 
Molkom och norrut primärvägar för 
transporter av farligt gods. Riksväg 62 
utgör sekundärväg för transport av farligt 
gods. Dessutom transporteras farligt gods 
till hamnen och till Skoghall på väg 236 
Örsholmleden/Hammaröleden, Välsviks-
leden och Skoghallsvägen-Ullebergsleden.

En östlig förbindelse skulle medföra 
att det går att koppla ihop Hammaröle-
den med Välsviken och riksväg 63. Tung 
trafik och transporter med farligt gods 
skulle därmed kunna transporteras denna 
väg istället för på Örsholmsleden/
Hammaröleden genom Tormestad. En 
omlokalisering av nuvarande järnvägsspår 
och hamn innebär även att farligt gods 
flyttas bort från Herrhagsbarngården, 
vilket är en förutsättning för att omvand-
la bebyggelsen i Tormestad.

En BK4 klassning av Skoghallsvägen/
Ullebergsleden innebär att tunga trans-
porter kan förflyttas från väg 236 till väg 
554, vilket bedöms positivt. 

En BK4 klassning av Välsviksleden till 
Heden bör utredas.

Transporter av farligt gods sker också 
på järnväg, till och från Skoghall i vagnar 
som idag rangeras i Karlstads centrum, 
samt olja och drivmedel till lagringscister-
ner på Kalvholmen. Via sjöfart transpor-
teras petroleumprodukter till oljehamnen 
på Kalvholmen.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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ning, har SGU tagit fram ett material 
som visar områden där förutsättningar 
för skred kan föreligga, så kallade akt-
samhetsområden. Kartunderlaget tar 
dock inte hänsyn till finjordens egenska-
per, vilket gör att det inom flera utpe-
kade områden inte föreligger någon 
skredrisk. Inom Karlstad kommun finns 
flera aktsamhetsområden, där geotek-
niska förutsättningarna behöver bedö-
mas/undersökas i ett planskede.

Konsekvenser av ett förändrat klimat 
Ett förändrat klimat påverkar riskerna för 
bland annat ras, skred och erosion. Ökad 
nederbörd, avrinning och flöden ökar 
förutsättningarna för erosion längs sjöar, 
vattendrag och i mark. Detta kan för-
ändra jämvikten i marken och utlösa 
skred eller ras. Exempelvis är det vanligt 
med skred och ras i samband med 
snösmältning och tjällossning, under 
perioder då det regnat mycket samt efter 
översvämning. Under en översvämning 
minskar tillfälligt risken för skred, på 
grund av att vattnet då utgör ett mothåll.

NORSÄLVEN
Utöver MSB:s kartering av stabilitetför-
hållanden har SGI genomfört skredrisk-
karteringar utmed Norsälven. Släntstabili-
teten utmed älven är låg och på många 
ställen finns det risk och påtaglig sanno-
likhet för skred. För bättre insyn och 
kontroll över byggnation och övrig 
markanvändning i Norsälvens närmaste 
omgivning antogs 2002 områdesbestäm-
melser där bygglovsplikt infördes för alla 
typer av byggnadsåtgärder. Därigenom 
har stadsbyggnadsnämnden fått möjlighet 
att ställa krav på markundersökningar 
innan bygglov meddelas. Längs Norsäl-
vens södra del har åtgärder vidtagits för 
att minska skredrisken och följderna av 
ett eventuellt skred. Bland annat har 
marknivån sänkts, vägar flyttats och 
byggnader rivits inom Vålberg. Det är 
dock inte säkerställt att dessa åtgärder är 

RAS, SKRED OCH 
EROSION 

ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNEN
Kommunens mark består till stor del av 
sedimentära jordarter som sand, silt och 
lera, men även av berg och morän. Vid 
ändrade markförhållanden på grund av 
nederbörd, erosion från vattendrag eller 
mänsklig aktivitet rubbas ibland markens 
jämvikt och skred eller ras kan 
uppkomma. Skred förekommer 
framförallt i silt- och lerjordarna och ras 
i de mer sandiga och siltiga sedimenten. 
Den gemensamma nämnaren är att både 
skred och ras kan inträffa utan 
förvarning och få förödande 
konsekvenser. Längs älvar och vattendrag 
i kommunen finns även en pågående 
erosion, speciellt i de siltiga 
sedimentjordarterna i kommunens västra 
delar, vilket på sikt ökar risken för ras 
och skred.

SKRED- OCH RASBENÄGENHET 
Det finns både skred- och rasrisker i 
kommunen. Där skred till största delen 
sker längs Norsälven och ras längs 
Klarälven. I kommunen finns det även 
områden med kvicklera, framförallt i de 
västra delarna av kommunen. Detta syns 
bland annat genom stora skredärr längs 
Norsälven. 

MSB har 2015 genomfört översiktliga 
karteringar av stabilitetsförhållanden 
inom bebyggda områden i Karlstads kom-
mun. Karteringen omfattar bebyggda 
områden längs Klarälven, Klarälvens 
deltaområde och Norsälven. Kartlägg-
ningen visar var längs älvarna som 
stabilitetsförhållandena inom bebyggda 
områden är otillfredsställande och de 
områden som kan klassificeras som 
tillfredställande stabila för nuvarande 
förhållanden.

Genom att kombinera kartunderlag 
för skredbenägna finjordar och marklut-

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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TECKENFÖRKLARING

Sannolikhetsklass (SGI 2015)
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Tydlig
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Låg

Ras- och skredområde

Sannolikhetsklassning för skred längs Norsälven. Streckat 
område omfattas av områdesbestämmelser.  
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Kommunen har ett kontinuerligt 
arbete med att utföra detaljerade stabili-
tetsutredningar i områden som pekats ut 
i MSB:s och SGI:s översiktliga karteringar 
av stabilitetsförhållanden, enligt ett beslut 
i kommunfullmäktige. Karteringar och 
planeringsunderlag finns tillgängliga i 
kommunens interna kartsystem. 

Genom att äga strandzoner kan 
kommunen strategiskt också vidta åtgär-
der och skötsel av erosionsskydd. I 
kommunen har ett stort antal stabilitets-
höjande förstärkningsarbeten utförts, 
bland annat i Vålberg, Trossnäs, Edsvalla 
samt centralt i Karlstad. I centrala Karl-
stad finns erosionsskydd utmed huvud-
delen av alla vattendrag. Kommunen 
kommer fortsatt arbeta med stabilitetshö-
jande förstärkningsinsatser.

Ekosystemtjänsters nytta för att minska 
risker
Växters rötter vid vattendrag kan binda 
jord och sediment och på så fungera som 
ett naturligt erosionsskydd. I branta 
slänter fungerar träd och buskar som 
naturliga ras- och erosionsskydd. Slän-
terna behöver dock underhållas genom 
att större träd tas bort innan de lutar för 
mycket och utgör risk för att välta och 
skapa bara erosionsytor.

tillräckliga för att uppfylla dagens krav 
på stabilitet och området planeras att ses 
över. 

KLARÄLVEN
Jordförhållandena längs med Klarälven är 
sådana att ras kan uppkomma. Ras är 
relativt ytliga och begränsade i storlek. 
En starkt bidragande orsak till att ras 
uppkommer är erosion i vattendraget. 
Erosionen är mer eller mindre påtaglig 
beroende på vattenströmmar och älvens 
form. Risken för ras längs med Klarälven 
varierar stort. Generellt sett är det störst 
rasrisk inom delar av Klarälven där 
erosionen är kraftig, oftast i ytterkurvor 
av älven, där slänt mot älven är hög och 
brant, samt där vattendjupet i älven är 
större.

Ett vanligt sätt att förhindra erosion 
är erosionsskydd, som till exempel kan 
utgöras av utlagd sprängsten, glacis eller 
pålpalissader.

Genom en stor del av Karlstads tätort 
där det förekommer bebyggelse finns 
fungerade eller delvis fungerande ero-
sionsskydd. Inom andra delar saknas 
erosionsskydd.

KOMMUNENS HANTERING AV RISKER 
FÖR SKRED, RAS OCH EROSION
Markrelaterade säkerhetsfrågor är en del 
av kommunens planläggning och 
bygglovsgivning. Åtgärder som kommu-
nen vidtar är geoteknisk bedömning av 
samtliga detaljplaner samt krav på geotek-
niska utredningar vid fysisk planering 
och prövning av lov och tillstånd inom 
områden där risk bedöms kunna före-
ligga. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR



188 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING188 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING

• Kommunen bekostar löpande detalje-
rade och geotekniska undersökningar 
för att kontinuerligt förbättra kunska-
pen om ras- och skredbenägna områ-
den som pekats ut i de översiktliga 
karteringarna av stabilitetsförhållan-
den. (TFN 2012-1667)

• Kommunen besöker och ser årligen 
över de delar av Norsälven och 
Klarälven som bedöms vara mest 
utsatta för skred och erosion.

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Vid fysisk planering och prövning av 

lov och tillstånd ska en bedömning av 
risken för ras, skred och erosion i 
relation till bebyggelsens planerade 
livslängd göras enligt PBL. I riskområ-
den för ras, skred och erosion ska 
geotekniska utredningar göras. 

• Kommunen ska arbeta proaktivt med 
strategiskt markägande i strandzoner 
för att underlätta skötsel och hante-
ring av erosionsskydd och stabilitets-
höjande förstärkningsåtgärder. 

• Inom området som omfattas av 
områdesbestämmelser för Norsälvens 
stränder (BN 2002- 12-17 § 268) krävs 
bygglov för alla typer av byggnadsåt-
gärder. Krav på markundersökningar 
ställas innan bygglov meddelas.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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MARKFÖRORENINGAR 
Olika verksamheter har gett upphov till 
förorening av mark- och vattenområden. 
Arbete med förorenade områden inklude-
ras i miljömålet som syftar till att Sverige 
ska ha en giftfri miljö. Att ta hänsyn till 
markens tidigare användning är en viktig 
uppgift inom samhällsplaneringen. Det 
görs för att spridning av föroreningar och 
exponering till människor ska undvikas. 
I områden som expanderar och exploate-
ras blir det särskilt viktigt att prioritera 
eventuella efterbehandlingsåtgärder.

Hanteringen av frågor om förorenade 
områden regleras i miljöbalkens tionde 
kapitel. Bestämmelserna utgår från att 
förorenaren ska betala. Skyldighet att 
avhjälpa olägenheterna kvarstår tills de 
upphör. Ansvar kan utkrävas om den 
miljöfarliga verksamheten pågått efter 30 
juni 1969 och om verkningarna av 
verksamheten ännu pågick när miljöbal-
ken trädde i kraft. Ansvarig för efterbe-
handling är i första hand verksamhetsutö-
varen, men också en entreprenör eller till 
och med markägaren, kan i särskilda fall 
åläggas ett kostnadsansvar. För områden 
med avslutad verksamhet före 1969 och 
områden där inte någon ansvarig kan 
knytas till verksamheten, kan statlig 
finansiering övervägas, efter prioritering 
av länsstyrelsen.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  
Inom Karlstads kommun finns ett flertal 
verksamheter med hantering av produkter 
och ämnen som kan vålla skada på 
omgivningen i händelse av olycka. Vid 
planering av markanvändning i 
anslutning till sådan hantering måste 
lämpligt skyddsavstånd och andra 
säkerhetshöjande åtgärder beaktas. 
Miljöfarlig verksamhet är all användning 
av mark, byggnader eller anläggningar 
som kan ge upphov till utsläpp till mark 
eller vatten eller medföra andra 
störningar för människors hälsa eller 
miljön. Miljöfarliga verksamheter delas in 
i A-, B- och C-anläggningar. Till 
miljöfarliga A-anläggningar räknas bland 
annat flygplatser och avfallsdeponier. 
B-anläggningar är exempelvis täkter, 
energianläggningar och 
avloppsreningsverk. När det gäller 
anläggningar som bedriver miljöfarlig 
verksamhet bör skyddsavstånd tas med i 
planeringen.

I Karlstad finns även ett antal platser 
med hantering av större mängder brand-
farliga gaser och vätskor, vars skyddsav-
stånd bör beaktas i den fysiska plane-
ringen och lovgivningen. För hanteringen 
av brandfarliga vätskor i oljehamnen bör 
ett skyddsavstånd på 1000 meter beaktas.

MILJÖ OCH HÄLSA

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Utfyllnadsmassor och förorenade jordar
Utfyllnader har skett successivt i hela 
kommunen, framförallt i centrala Karl-
stad. Det finns risker att framför allt 
gamla utfyllnadsmassor består av förore-
nade jordar. För att få en överblick av 
hur utfyllnader skett över en tid kan 
flygfoton från olika tidsperioder studeras. 

Föroreningar i jord kan även finnas 
där jordbruk bedrivits, vid olycksplatser, 
vid bensinstationer, i anslutning till 
oljecisterner i villaträdgårdar mm. Det är 
därför viktigt att i alla projekt inhämta 
så mycket information man kan om det 
aktuella området.

Hantering av förorenade jordar och 
överskottsmassor som grävs upp i sam-
band med exploatering finns att läsa om 
under Avfallshantering på sidan 223.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Förorenade jordmassor ska undersö-

kas, riskbedöms och vid behov åtgär-
das i samband med exploatering av 
befintliga områden.

• I detaljplaneskedet utförs vid behov en 
miljöteknisk undersökning som ska ge 
svar på om området är lämpligt för 
föreslaget användningsområde, om 
sanering krävs samt ge en indikation 
på hur ev överskottsmassor kan 
hanteras.

MARKRADON
Berggrunden i Karlstad består i huvudsak 
av bergarter som inte ger upphov till 
radonproblem, däremot innehåller nästan 
all mark radon som kan ge upphov till 
förhöjda halter inomhus. Den största 
risken föreligger om marken är luftge-
nomsläpplig, såsom grus och morän där 
radonavgivande fragment av alunskiffer, 
uran- och toriumrika graniter samt 
pergamiter kan ingå. En översiktlig 
undersökning av markradonhalter gjordes 
i Karlstad 1988. Mätningar gjordes vid 69 
mätpunkter fördelade inom kommunen 
- många inom områden som diskuterades 

Riskklasser
För inventering och riskklassificering av 
förorenad mark kan en metod som kallas 
MIFO (Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden), framtagen av 
Naturvårdsverket, användas. Det är en 
inventering av historisk och nuvarande 
markanvändning där områden som kan 
vara förorenade identifieras. Därmed 
visar det inte några definitiva fakta utan 
det är istället material att utgå från för 
att sen kunna prioritera och undersöka 
områden vidare. Enligt inventeringen 
bedöms identifierade områden tillhöra 
riskklass 1-4, där riskklass 1 anger högst 
risk för markförorening. Riskklassningen 
görs utifrån en sammanvägning av 
föroreningarnas farlighet, förorenings-
nivå, spridningsförutsättningar (områdets 
geologi, hydrogeologi och kemiska 
markegenskaper), känslighet och skydds-
värde. De potentiellt förorenade områ-
dena utreds och eventuella åtgärder vidtas 
i takt med att det sker förändringar av 
markanvändningen på platsen.

Länsstyrelsen har klassificerat ett 
antal fastigheter i kommunen i högsta 
riskklassen, som exempel kan nämnas:

 – Rayon i Älvenäs
 – Edsvalla bruk
 – Sågverket i Norsbron
 – Gasverk i inre hamn
 – Industrideponi Kalvholmen
 – Deponi Heden
 – Blombacka bruk

För områden som bedöms som kraftigt 
förorenade och som saknar ansvarig 
verksamhetsutövare kan kommunen söka 
bidrag från Naturvårdsverket för under-
sökning och åtgärd.

Klaraborgs gasverk saknar ansvarig 
verksamhetsutövare och detta område har 
därför fått statligt stöd från Naturvårds-
verket för att genomföra markundersök-
ningar. Undersökningarna har resulterat i 
förslag på lämpliga saneringsåtgärder. 
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LUFTKVALITET 

Luftföroreningar är ämnen i luften som 
kan ha negativ påverkan på miljön och 
människors hälsa. Utsläpp från vägtrafi-
ken, uppvärmning av lokaler, småskalig 
vedeldning och utsläpp från industrin är 
några källor som bidrar till luftförore-
ningar. Luftföroreningar från andra 
länder kan även transporteras till Sverige 
via luften.

I Karlstads kommun är det trafikrela-
terade utsläpp i centrala Karlstad som 
påverkar luftkvaliteten mest. Kraven 
uppfylls gällande miljökvalitetsnormer 
för luft, men luftkvaliteten behöver 
förbättras ännu mer för att miljökvalitets-
målet Frisk luft ska kunna uppnås. Det 
kan göras genom till exempel ökad andel 
cykel- och kollektivtrafik, användning av 
miljövänligare drivmedel, laddningsinfra-
struktur, bestämmelser om tomgångskör-
ning och dubbade vinterdäck. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Vid planläggning eftersträva att klara 

miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”.
• Vid planläggning av trafikinfrastruk-

tur inom de centrala delarna av 
Karlstad behöver luftkvalitetssituatio-
nen beaktas.

• Vid planläggning av nya industriområ-
den med partikelutsläpp till luften 
behöver framför allt förhållandet till 
nya eller befintliga bostadsområden 
beaktas så att luftkvaliteten inte 
riskerar att försämras inom bostads-
områdena.

• Planera för en mer sammanhållen 
stadsbebyggelse, som kan bidra till 
ökad andel cykel- och kollektivtrafik.

• Utvecklingen av Karlstad ska inte 
medföra försämrad luftkvalitet.

för tätortsutbyggnad inför Översiktsplan 
1990. Mätningarna visade låga eller 
normala markradonhalter i samtliga 
undersökta punkter med undantag för en 
mätpunkt i Älvsbacka, där hög markra-
donhalt uppmättes. Eftersom radonhalten 
kan variera kraftigt även inom ett begrän-
sat område kan inga säkra slutsatser om 
ett större område dras med av en enstaka 
mätpunkt inom området. Radonfrågan 
bör dock beaktas i samband med geotek-
niska undersökningar inför planläggning 
och byggande av ny bostadsbebyggelse.

OMRÅDEN MED LÅGA 
ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Det genomfördes en övergripande kart-
läggning av elektromagnetiska fält i 
Karlstad under 2008 för att identifiera 
områden med låga fältstyrkor. 

Mycket har hänt sedan dess, bland 
annat utbyggnad av 4G och nu senast 
5G. Vilket innebär en risk att dessa 
områden inte ser identiska ut som när 
mätningarna gjordes. Bedömningen 
kvarstår att dessa områden fortsatt ska 
hanteras med hänsyn.

Etablering av verksamheter, anlägg-
ningar och bebyggelse som riskerar att 
öka de elektromagnetiska fältnivåerna 
inom de utpekade områdena bör prövas 
restriktivt. Endast bebyggelse som inte 
ökar fältstyrkorna bör prioriteras inom 
de identifierade områdena. Etableringar 
av anläggningar utanför kommungränsen 
kan påverka fältnivåerna inom utpekade 
områden och ska därför behandlas som 
ett mellankommunalt intresse vid kom-
mande prövningar. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN
I samband med implementeringen av 
EU:s vattendirektiv har vattenmyndighe-
ter inrättats och miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster (yt- och grundvatten) 
upprättats. Miljökvalitetsnormer är 
bindande och beskriver den kvalitet en 
vattenförekomst ska ha nått vid en viss 
tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten-
förekomster ska uppnå det som inom 
vattenförvaltning kallas god status, 
nuvarande statusklassning får inte för-
sämras och en norm anger en lägstanivå. 
Vattenförekomsten får alltså inte påverkas 
av en åtgärd eller verksamhet på så sätt 
att kvaliteten blir sämre än den status 
som anges i normen. Genom normerna 
ställs krav på ekologisk och kemisk 
kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk 
kvalitet och vattentillgång för grund-
vatten.

Vattenmyndigheterna har tagit fram 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer. Dessa tas fram för 
sexårscykler och innehåller krav på hur 
kommuner och myndigheter ska verka 
för att miljökvalitetsnormen ska uppnås i 
framtiden. Ny förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram som ska gälla för tidspe-
rioden 2021 – 2027, samt uppdatering av 
miljökvalitetsnormerna, är under framta-
gande. Det ursprungliga målet enligt 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) var att god status skulle ha 
uppnåtts i alla vattenförekomster till 
2015. Möjlighet att skjuta upp tidpunkten 
när god status ska uppnås genom beslut 
om undantag kan göras i form av en 
tidsfrist. Tidsfristens längd baseras på vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt, och naturens förmåga att åter-
hämta sig. För de vattenförekomster som 
idag uppnår miljökvalitetsnormen god 
eller hög status är kravet att de ska 
behålla sin status.

VATTENKVALITET 

KARLSTADS KOMMUNS VATTEN
Karlstads kommun är i hög grad präglad 
av vatten – belägen vid Sveriges största sjö 
och med Karlstads tätort uppbyggd på 
Klarälvens delta. Inom kommunen finns 
ett stort antal större och mindre sjöar 
och vattendrag. Karlstads kommuns yta 
består till 23 procent av vatten med 57 
ytvattenförekomster, varav 25 sjöar och 
32 vattendrag. Det finns också stora 
grundvattenförekomster i kommunen, 
varav 8 stycken större grundvattenföre-
komster.

Vatten har en central betydelse för 
människors hälsa, livsmedelsförsörjning, 
bevarandet av biologisk mångfald, hus-
hållning med naturresurser samt för 
skyddet av naturlandskapet. Vattnet har 
även stor betydelse för friluftslivet genom 
bland annat bad, fiske och båtliv. 

Många intressen grundas i en god 
vattenkvalitet. Grundvatten och även 
vissa ytvatten används som dricksvatten, 
medan vattendrag och sjöar nyttjas för 
utsläpp och utspädning av avloppsvatten. 
Vattenområden är oftast kopplade med 
stora naturtillgångar, och utgör en 
estetisk tillgång i landskapet. Vattnet har 
också kommersiella värden för transpor-
ter, yrkesfiske och kraftutvinning. Flera 
av kommunens vattenförekomster och 
landområden kring kommunens vatten 
omfattas av olika skyddsformer som 
exempelvis naturreservat, vattenskydds-
områden och natura 2000-områden.   

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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ekologisk status krävs mer säkerhet i 
underlaget för att den kemisk statusen 
ska sänkas. Angående kvantitativ status i 
grundvatten är normen god kvantitativ 
status.    

NUVARANDE STATUSKLASSNINGAR
Ekologisk status för kommunens ytvat-
tenförekomster
Statusklassningar är mått på hur en 
vattenförekomst mår idag och bygger på 
påverkansanalys, provtagningar och 
inventeringar som gjorts i vattenförekom-
sten. Alla kommunens sjöar och vatten-
drag statusklassas från hög, god, måttlig, 
otillfredsställande till dålig ekologisk 
status, se kartbild. I den senaste bedöm-
ningen har 7 procent av kommunens 
ytvattenförekomster god ekologisk status 
och inget vatten uppnår idag hög ekolo-
gisk status. Acksjön, Kroppkärrssjön, 
Södra Mosaren och Svartbäcken har god 
ekologisk status. Största delen av kommu-
nens ytvatten har måttlig ekologisk 
status. Vänerns vikar i området, samt 
Glumman och Panken har otillfredsstäl-
lande status och två vattenförekomster 
har dålig ekologisk status. Ekologisk 
status för sjöar och vattendrag används 
också för att följa upp Agenda 2030 
målet om rent vatten och sanitet.

Att vattnen inte uppfyller god status 
beror på olika faktorer för olika vatten 
och de vanligaste orsakerna kan man läsa 
mer om under rubriken utmaningar. 

Kemisk status för kommunens ytvatten-
förekomster
Ingen av kommunens ytvattenförekom-
ster uppnår god kemisk status i nuläget. 
Detta beror främst på förhöjda halter 
kvicksilver och bromerade flamskyddsme-
del, som bland annat används för impreg-
nering av textilier och som tillsats i 
plaster. Dessa ämnesgrupper överskrids i 
sjöar och vattendrag i hela Sverige. Viken 
Åsfjorden i Vänern uppfyller inte god 
kemisk statuts med avseende på dioxiner. 

Förslag på miljökvalitetsnormer för 
kommunens ytvattenförekomster
Vattenmyndigheternas förslag på miljö-
kvalitetsnormer innebär att tre ytvatten-
förekomster i kommunen får miljökvali-
tetsnormen ”God ekologisk status” utan 
tidsundantag. Detta eftersom nuvarande 
ekologisk status bedöms vara god i dessa 
vattenförekomster. 19 vattenförekomster 
får tidsundantag till 2027, men åtgärder 
behöver göras i god tid innan detta för 
att vi ska se en god ekologisk status 2027. 

De flesta ytvattenförekomster i 
Karlstad (32 av 57) får vissa tidsundantag 
till 2033. Tidsundantaget beror till stor 
del på att den ekologiska statusen är 
påverkad av vattenkraft och tidsundanta-
get är anpassat till när prövning väntas i 
området enligt den nationella planen för 
moderna miljövillkor för vattenkraft. 
Även för dessa vattenförekomster behövs 
dock åtgärder innan dess, exempelvis för 
att motverka övergödning, så att effek-
terna kan ses 2033. För Norsälven är 
tidsundantaget till och med 2039, efter-
som prövningar kring vattenkraftens 
påverkan väntas först 2034. Tidundanta-
get gäller för vissa kvalitetsfaktorer, och 
andra behöver fortfarande förbättras.

Vad gäller kemisk status för yt- och 
grundvatten är miljökvalitetsnormen att 
uppfylla god kemisk status. Tidsundantag 
finns för kvicksilver och bromerade 
difenyleter på grund av atmosfärisk 
deposition. Därutöver får Vänern Åsfjor-
den ett undantag för dioxiner och dioxin-
lika föreningar till 2027. Över häften av 
vattenförekomsterna i Karlstads kommun 
har dock bedömts vara ”i osäker risk” för 
miljögifter, vilket betyder att det finns 
påverkanskällor men inte tillräckligt med 
mätningar för att göra en säker bedöm-
ning. Riskbedömningen visar en risk att 
kvalitetskraven i 5 av 8 grundvattenföre-
komsten inte uppnås inom den kom-
mande förvaltningscykeln, dock är övriga 
3 ej klassade på grund av brist på data. 
Till skillnad från statusklassningen av 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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UTMANINGAR
Övergödning
Ungefär en tredjedel av kommunens 
vattenförekomster bedöms ha förhöjda 
halter av näringsämnen. Övergödning 
uppstår när alltför mycket näringsämnen, 
framför allt kväve och fosfor, finns i ett 
vatten. För att vända trenden i sjöar 
behövs ofta åtgärder både för att minska 
externa belastningen till sjön och den 
interna gödningen (lagret av näringsäm-
nen) i sjön. 

Påverkade av övergödning är bland 
annat vissa vänervikar i östra delen av 
kommunen, Arnöfjärden, av höga halter 
från Glumman, Panken och Välingesun-
det. Andra påverkade delar är vattendrag 
som Tolerudsbäcken och Ävjan i västra 
delen av kommunen, samt delar av Alster-
sälvens avrinningsområde. Enligt bedöm-
ning i VISS (Vatteninformationssytem 
Sverige) är också Södra Hyn och Västra 
Örten påverkade, men det saknas mät-
ningar varav tillförlitligheten är låg. 
Kommunen arbetar med att minska 

Dioxiner är en biprodukt vid till exempel 
blekning av pappersmassa, förbränning 
av avfall eller fossila bränslen. Över 
häften av vattenförekomster i Karlstads 
kommun har dock bedömts vara ”i 
osäker risk” för miljögifter, vilket betyder 
att det finns påverkanskällor, men inte 
tillräckligt med mätningar för att göra en 
säker bedömning. Till skillnad från 
statusklassningen av ekologisk status 
krävs mer säkerhet vad gäller underlag 
och mätningar för att den kemisk statu-
sen ska ändras.

Kemisk och kvantitativ status för kom-
munens grundvattenförekomster
Alla kommunens 8 grundvattenförekom-
ster uppnår god kemisk status samt god 
kvantitativ status. Riskbedömningen visar 
dock en risk att kvalitetskraven vad gäller 
kemisk status i 7 av 8 grundvattenföre-
komsten riskerar att inte uppnås inom 
den kommande förvaltningscykeln.

Översikt av förslag till miljökvalitetsnormer inom Karlstads kommun

Ekologisk status

God ekologisk status - 3 vattenförekomster 
Kroppkärrsjön, Södra Mosaren och Svartbäcken

God ekologisk status 2027 - 19 vattenförekomster
Örsholmstjärnet, Sundstatjärnet, Gravån, Södra Hyn, Bäck från Samstorpstjärnet, Acksjön, Molkomsälven, 
Åstorpsbäcken – Hökbäcken, Västra Örten, Östanåsån, Gräsmången, Stordalsbäcken, Panken, Ävjan, Ölman – 
uppströms Svartån, samt Svartån samt Klarälven - nedströms Kvarntorpsån, från Grava till norra delen av 
Forshaga.

God ekologisk status 2033 - 32 vattenförekomster 
Vänern och dess vikar, Klarälvens älvgrenar, inklusive Illandasjön. Större del av Alstersälvens avrinningsområde: 
sjöarna Alstern, Gapern, Molkomssjön, Borssjön, Mången, Stora Böckeln, samt vattendragen Hyttälven ned-
ströms Mången, Byckelsälven, Prostgårdsälven, Horssjöälven, Normsälven. Ölman – nedströms Svartån, 
Tolerudsbäcken, Glumman, samt Tjärnsälven nedströms Östra örten, samt Östra Örten.

God ekologisk status 2039 - 3 vattenförekomster 
Nedre delen av Norsälven, samt Norsälven söder om Norsbron och Norsälven norr om Norsbron.

Kemisk status, ytvatten

Samtliga vattenförekomster omfattas av MKN God kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för kvicksil-
ver och kvicksilverföreningar, samt bromerad difenyleter. Därutöver får Vänern Åsfjorden ett senare målår för 
dioxiner och dioxinlika föreningar till 2027.

Kemisk och kvantitativ status, grundvatten

Samtliga grundvatten förslås MKN God kvantitativ status och God kemisk status. Bedömningen utgår från att 
statusen är god i nuläget.   

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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(kvicksilver, PCB, dioxin, PFAS). Även 
låga halter kan medföra stor skada. 
Många av miljögifterna är stabila och 
finns kvar i sjön under en lång tid.

Förorenade områden är mark- eller 
vattenområden som innehåller hälso- och 
miljöfarliga ämnen från till exempel 
industrier, soptippar eller oljedepåer. 
Sanering i sådana områden behövs för att 
undvika spridning av miljögifter. Det 
genomförs ett stort antal saneringsåtgär-
der i samband med exploatering och 
andra byggnationer, i dessa fall blir 
saneringen en del av anläggningskostna-
den.

Fysisk påverkan 
Den största orsaken till att stor andel av 
sjöar och vattendrag inom Karlstads 
kommun inte har god ekologisk status är 
att de biologiska faktorerna är påverkade 
av olika typer av fysisk påverkan. Vand-
ringshinder, som gör att vattenlevande 
organismer och sediment inte kan ta sig 
fram mellan sjöar och vattendrag, påver-
kar en stor andel av kommunens yt-
vatten. Därutöver påverkas sjöar och 
vattendrag av reglering av vattennivåer. 
För ungefär hälften av sjöarna och 
vattendragen är de ekologiska funktio-
nerna i svämplanen och närområdet till 
vattnet påverkat. Dessa förändringar 
påverkar i sin tur de biologiska fakto-
rerna. Statusklassningen gällande parame-
tern fisk är måttlig i nästan 90 procent 
av kommunens vattendrag och i kommu-
nens sjöar är 50 procent måttlig respek-
tive 30 procent otillfredsställande.

Den fysiska planeringen kan bland 
annat påverka kvalitetsfaktorn morfolo-
giskt tillstånd, som är en beskrivning av 
de fysiska förhållanden som råder i och i 
närheten av en vattenförekomst och hur 
de avviker i förhållande till ett referens-
tillstånd med ingen eller mycket lite 
mänsklig påverkan. Det är ett mått kring 
vilka funktioner och livsmiljöer som 
finns i och kring ett vatten. Svämplan är 

övergödning genom VA-planen, tillsyn 
och samverkansprojekt genom vattenråd. 

Markanvändningen kan påverka och 
bidra till övergödning, eftersom det är 
markanvändningen uppströms ett vatten 
som skapar källorna och sänkorna av 
näringsämnen till vattnet. För att minska 
belastningen kan markanvändningen 
tillåta anläggande eller restaurering av 
våtmarker, vilket kan minska läckage av 
näringsämnen. Återmeandring av uträ-
tade vattendrag möjliggör mer upptag av 
vegetation och förbättrar sedimentation 
av näringsämnen, något som är svårt i 
tätortsnära vattendrag. För tätortsnära 
vatten kan också dagvatten påverka 
vattenkvaliteten och rening av dagvatten 
kan minska belastningen. 

Försurning
I norra delen av Karlstads kommun har 
försurning varit ett mycket stort problem. 
Vissa sjöar, som sjön Mången, var så 
försurade på 80-talet att nästan allt liv 
försvann i sjön. Sedan dess har problem 
med försurning minskat både som följd 
av minskade utsläpp och genom kalkning 
som utförs och har utförts av kommunen 
genom Värmlands kalkningsförbund. 
Livet i flera av sjöarna har återetablerats. 
Fortsatt kalkning behövs, samt hänsyn 
till vatten i skogsbruket. 

Miljögifter
Sjöar, vattendrag och grundvatten påver-
kas av miljögifter både från punktkällor 
och nedfall av luftburna föroreningar. 
Generellt sett har de stora punktutsläp-
pen av föroreningar minskat kraftigt tack 
vare omfattande åtgärder. Kvar är de mer 
diffusa utsläppen såsom läckage från 
jordbruksmark och avlopp från hus på 
landet, atmosfäriskt nedfall, förorenade 
områden, dagvatten och kemikaliean-
vändningen i samhället. Miljögifter kan 
komma till sjöar och vattendrag från 
diffus spridning från luften och marken 
eller från förorenade områden runt sjön 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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ning för att ha god råvattenkvalitet och 
bra dricksvatten. Vänerns vattenvårdsför-
bund bedömer att giftiga algblomningar 
beräknas bli vanligare i Vänern på grund 
av temperaturökningen. Även bakterier 
och parasiter beräknas bli vanligare i ett 
varmare klimat. 

Klimatförändringar kan påverka 
vattenkvaliteten i grundvattenförekom-
ster. Både en ökad eller minskad tillgång 
på grundvatten kan innebära att kvalite-
ten förändras, både genom en ökad 
koncentration av ämnen och genom att 
vattentäkter drar till sig omgivande 
grundvatten eller ytvatten som vanligtvis 
inte tillförs grundvattenmagasinet.

Miljöövervakning 
Det är viktigt att miljöövervakningen 
förbättras både vad gäller biologiska och 
kemiska parametrar i både ytvatten och 
grundvatten. En stor del av kommunens 
vatten, både ytvatten och grundvatten, 
saknar regelbunden miljöövervakning. 
För att kunna verka för att uppfylla och 
skydda god ekologisk och kemisk status 
är miljööverkaningen en viktig del – det 
är dock inte bara kommunens ansvar. 
Miljökvalitetsnormer är bindande och 
har stor juridisk vikt, det är därför 
mycket viktigt att statusklassningar, 
åtgärder och prioriteringar baseras utifrån 
ett grundligt kunskapsunderlag.

ÅTGÄRDER OCH MÖJLIGHETER
Åtgärder som renar, restaurerar eller 
skyddar vattenmiljöer ger mervärden, 
ibland långt större än vad som tänkt. 
Faktum är att motsatsen med förorenade 
vattenmiljöer, är förödande för fler än 
fiskarna som bor där. Jord- och skogsbru-
ket, industrier, hela samhället och på sikt 
även vår egen hälsa, är beroende av friskt 
vatten i lagom mängd. Skydd av dricks-
vatten, badvattenkvalitet, naturvärden 
och fiskevatten etc. utgör sammantaget 
väldigt stora värden för kommunen, där 
det också finns stora risker om dessa 

de områden som mer regelbundet över-
svämmas och det är viktiga miljöer för 
det biologiska livet i och kring vatten. I 
tätortsnära vattenförekomster har vattnets 
morfologi ofta påverkats under en lång 
tid, exempelvis utfyllnader, hamnar, 
vägar och bebyggelser i låglänta områden 
eller nära strandkanten. Former och 
strukturer såsom pirar, bryggor, utfyllna-
der, vallar och muddringar påverkar 
morfologin. Där det oftast inte är rimligt 
att helt återskapa naturliga förhållanden 
men däremot kan man, i den mån det är 
möjligt, återskapa mer naturliga funktio-
ner i vattennära områden. 

Klimatförändringar 
Obegränsad vattentillgång är inte är en 
självklarhet – inte ens i Sverige. Klimat-
förändringarna kommer dessutom att 
påverka med såväl torra år som ger låga 
grundvattennivåer och begränsad vatten-
tillgång, som med blöta år vilket ger höga 
vattennivåer och flöden. Höga vattenni-
våer och flöden ökar risken för påverkan 
av vattenkvaliteten.

I och med att klimatet förändras 
förväntas även värmeböljor att bli allt 
vanligare. De kommer dessutom att bli 
kraftigare och längre, vilket kommer att 
få stora effekter på samhället. Effekterna 
av en ökad medeltemperatur är bland 
annat större avdunstning, kortare tidspe-
rioder med snötäckt mark samt förhöjda 
vattentemperaturer. Högre temperaturer, 
längre tider med isfria sjöar och vatten-
drag samt ökad avrinning innebär att 
både övergödning och humushalter kan 
öka. Nederbörd, snösmältning och 
avdunstning påverkar vattentillgång och 
vattenflöden. Framtidens vattenflöden 
kommer därför att förändras på olika sätt 
och variationen mellan årstider förväntas 
bli annorlunda jämfört med idag.

Ekosystem i kommunens sjöar kom-
mer att påverkas av ett varmare vatten 
och kortare period med is. Den biolo-
giska balansen i en sjö är en förutsätt-
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upprättandet av lokala åtgärdsprogram 
för vattenförekomster för att kartlägga 
behov av åtgärder. Åtgärder bör också 
koordineras och övervägas utifrån 
behov att skydda bebyggelse och 
infrastruktur mot översvämningar.

• Klimatförändringarna innebär att det 
är allt viktigare att kommunen och 
andra aktörer tar ett helhetsgrepp 
kring vattenfrågor, med avseende på 
både torka, översvämning och vatten-
kvalitet. Ett helhetsgrepp tas i sam-
band med upprättande av ny vatten-
plan, och lokala åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram från vattenmyndigheten 
Nuvarande åtgärdsprogram från vatten-
myndigheten i Västerhavet 2016-2021 är 
bindande och innehåller bland annat en 
åtgärd för kommuner kring fysiska 
planering. “Kommunerna ska genomföra 
sin översikts- och detaljplanering samt 
prövning enligt plan- och bygglagen så 
att den bidrar till att miljökvalitetsnor-
merna för vatten ska kunna följas. “ 

Fram till 30 april 2021 pågår ett 
samråd kring nytt åtgärdsprogram. I 
förslag till nytt åtgärdsprogram föreslås 
att åtgärderna kring fysisk planering är 
kvar men revideras, samt att en ny åtgärd 
kring vattenplanering ska gälla.

KOMMUNENS ARBETE FÖR EN GOD 
VATTENKVALITET
God vattenkvalitet är viktigt både nu och 
i framtiden. Eftersom vatten är en av våra 
viktigaste resurser, om inte den viktigaste, 
krävs insatser och åtgärder för att nå god 
kvalitet. Åtgärder och arbetsinsatser sker i 
flera led och ofta tvärsektoriellt, där den 
fysiska planeringen spelar en roll. 

Framtagande av en ny vattenplan
Kommunens vattenplan är från 2003, 
mycket har hänt i och kring kommunens 
olika vatten sedan dess. Idag finns det 
även andra krav och ny lagstiftning 

värden påverkas negativt. Skydd av bland 
annat dricksvattenresurser är på sätt och 
vis en förutsättning för att kunna leva 
och bo på en plats eftersom dricksvatten 
är vårt viktigaste livsmedel.

Åtgärder kopplade till utmaningarna 
• Kommunen verkar på olika sätt för 

att minska övergödning, allt från 
VA-planering, tillsyn till konkreta 
projekt. Hänsyn ska också tas till den 
fysiska planeringen bland annat 
genom att i möjligaste mån säkerställa 
ytbehov för dagvattenhantering, 
våtmarker och restaurering av vatten-
drag.

• För att minska försurning av sjöar 
och vattendrag i norra delen av 
kommunen behövs fortsatt kalknings-
insatser. Detta förslås ske genom 
fortsatt samverkan med andra värm-
landskommuner i Värmlands kalk-
ningsförbund.

• Kommunen ska verka för att minska 
spridningen och motverka uppkom-
sten av miljögifter till vatten, bland 
annat genom fysisk planering, infor-
mationsinsatser, VA-planering, tillsyn 
och sanering av förorenad mark.

• Behov av hänsyn till närområdet och 
svämplan behandlas i samband med 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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gränser eller nationsgränser. Vatten följer 
så kallade avrinningsområden utifrån 
områden som mynnar till en gemensam 
punkt. Vatten inom kommunen mynnar 
framförallt till Klarälven, Norsälven, 
Alstersälven, Glumman eller Ölman och 
samtliga till slut till Vänern. Karlstads 
kommun kan delas in i fyra så kallade 
åtgärdsområden med utgångspunkt i hur 
vattnet rinner (så kallade avrinningsområ-
den). Vänern avrinner i sin tur via Göta 
älv ut i havet. Därutöver finns det många 
intressen av och värden i vatten, till 
exempel dricksvatten, fiske, vattenkraft, 
översvämningshantering, biologisk 
mångfald, resiliens, rekreation, näringsliv 
och turism. Karlstads kommun deltar 
aktivt i samverkan med olika typer av 
lokala vattenorganisationer. 

En kartläggning gjord av miljöförvalt-
ningen visar att kommunen är represente-
rad i cirka 30 olika vattenorganisation, 
exempelvis inom vattenvård, turism och 
näringsliv samt dricksvattenförsörjning. 
Flera av dessa organisationer är utifrån 
avrinningsområden.

KOMMUNENS INRIKTNING
• En ny övergripande vattenplan ska tas 

fram. Vattenplanen blir ett underlag 
för bland annat den fysiska planering-
en. 

• Lokala åtgärdsprogram för vattenföre-
komster nära Karlstad tätort tas fram 
och utgör ett värdefullt underlag för 
att uppnå miljökvalitetsnormerna i de 
aktuella vattenförekomsterna. 

• Lokala åtgärdsprogram skapas på sikt 
även för vattenförekomster utanför 
Karlstad tätort.

• I områden där vatten delas med andra 
kommuner ska Karlstads kommun 
verka för att skapa lokala åtgärdspro-
gram i samverkan med berörda 
grannkommuner och andra berörda 
aktörer. 

avseende vattenrelaterade frågor. Det 
bedöms därför finnas ett stort behov av 
att ta ett samordnat grepp kring kommu-
nens vattenrelaterade frågor med en ny 
övergripande vattenplan. En revidering av 
Vattenplanen ger möjlighet till ett samlat 
grepp kring kommunens utmaningar, 
ansvar och mål och möjlighet till ett mer 
proaktivt vattenarbete. En ny vattenplan 
anses som mycket värdefull för flera 
delar av kommunens verksamhet. En 
vattenplan eller motsvarande process lyfts 
även som ett möjligt krav och åtgärd från 
vattenmyndigheten i samband med 
nuvarande samrådsprocess kring nytt 
åtgärdsprogram. 

Lokala åtgärdsprogram
Lokala åtgärdsprogram för vatten är 
åtgärdsprogram för specifika vattenföre-
komster, vilket blir viktigt som underlag 
för den fysiska planeringen. Kommunen 
har beslutat om att ta fram lokala åt-
gärdsprogram för tätortsnära vattenföre-
komster (Beslut från KS april 2020). De 
lokala åtgärdsprogrammen beskriver 
tillståndet och behovet av åtgärder för att 
följa miljökvalitetsnormerna för vatten i 
ett geografiskt avgränsat område, exem-
pelvis i ett enskilt vattendrag eller en del 
av ett större avrinningsområde. Ett lokalt 
åtgärdsprogram ger helhetsbilden över ett 
avrinningsområde och anger vilka 
åtgärder som behöver genomföras. 
Programmen blir till stor hjälp i samband 
med detaljplaner, dagvattenhantering och 
andra tätortsnära processer och projekt. 
Det är ofta svårt att lösa frågor och 
utmaningarna inom ett specifikt projekt 
eller en avgränsad plan, varför just lokala 
åtgärdsprogram bidrar till ett helhetsper-
spektiv.

Samverkansformer inom avrinningsområ-
den
Vattnets gränser i av- och tillrinningsom-
råden följer oftast inte traditionella 
administrativa gränser, som kommun-
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större vägarna E18, E45, väg 61, 62, 63, 
236 och 554. 

Bullerproblem behöver i först hand 
åtgärdas vid källan, eftersom detta är 
mest effektivt. Samtidigt behöver bullre-
ducerande åtgärder arbetas in i planering-
en. I den redan bebyggda miljön är oftast 
åtgärder i form av bullervallar, skärmar 
eller fönsteråtgärder det enda rimliga 
sättet för att minska bullerexponeringen, 
framför allt där kommunen inte är 
väghållare.  

Översiktsplanens inriktning med en 
övergripande struktur som är gynnsam 
med avseende på kollektivtrafik, samt 
gång- och cykeltrafik kan antas bidra till 
minskat buller från vägtrafik och såldes 
en bättre ljudmiljö.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Bullersituationen analyseras mer i 

detalj i den fortsatta planeringen samt 
de åtgärder som följer enligt gällande 
regelverk.  

• Bulleralstrande verksamheter ska 
placeras så att dessa inte skapar 
olägenheter för befintlig bebyggelse 
enligt gällande regelverk. 

• Kommunen kan i viss mån påverka 
bulleralstringen från det kommunala 
vägnätet genom att anpassa hastighe-
ter, styra trafikflöden och i vissa fall 
välja tystare vägbeläggningar där det 
bedöms lämpligt. 

• I enlighet med miljökvalitetsnormerna 
för buller så ska kommunen när vi 
blir 100 000 invånare kartlägga buller 
och upprätta åtgärdsprogram.

• Kommunen ska fortsatt vara delaktig i 
olika samverksamformer med syfte att 
förbättra vattenkvaliteten.

• I den fysiska planeringen ska vatten-
frågor inkluderas tidigt i planerings-
processen och i möjligaste mån bidra 
till att uppfylla miljökvalitetsnormer 
och ett långsiktigt skydd av dricksvat-
tenförekomster.  

LJUDMILJÖ 

Buller är störande och oönskat ljud som 
uppstår från vägtrafik, spårtrafik, flygtra-
fik, industrier och andra verksamheter. 
Exponering för buller kan påverka 
människors hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet på ett negativt sätt, framför 
allt om man utsätts under en längre tid. 

Bullersituationen i Karlstads kommun 
omfattar ett stort antal bullerkällor där 
den största bullerexponeringen är från 
trafiken. Detta innefattar områden kring 
järnvägsstråken, järnvägsbangårdarna, 
flygplatsen (Karlstad Airport) och de 

Avrinningsområden inom Karlstads kommun; områden som 
mynnar till Norsälven, Klarälven, Alstersälven samt Vänern.
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Klimatanpassning, innebär att genom 
bland annat fysiska åtgärder, som skydds-
vallar, ekosystemtjänster, byggteknik eller 
beredskapsplanering, försöka anpassa 
samhället efter de förväntade klimatför-
ändringarna och begränsa konsekven-
serna av dessa. 

Den andra delen förebyggande åtgärder, 
handlar om att långsiktigt begränsa och 
minimera utsläppen för att förhindra 
fortsatt klimatpåverkan. Det är genom 
förebyggande åtgärder som vi på sikt kan 
begränsa den pågående globala tempera-
turökningen, med dess konsekvenser. 

FYSISK PLANERING FÖR EN 
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Karlstads kommun har ett mål om att bli 
en fossilfri kommun inom några årtion-
den, Sveriges nationella mål är 2045.

En klimatutredning har genomförts 
av WSP och kommunens miljöförvalt-
ning, som visar det utsläppsutrymme som 
finns för de geografiska och konsum-
tionsbaserade utsläppen. Störst utmaning-
ar finns i de konsumtionsbaserade 
utsläppen. Utifrån ett planeringsperspek-
tiv kan däremot störst påverkan ske 
utifrån det geografiska perspektivet. 

Transporter är den sektor som i 
särklass generar mest utsläpp i kommu-
nen och utsläppen har varit ungefär 
desamma sedan 1990-talet. Personbilstran-
sporter står för den största delen av dessa 
utsläpp. 

Bygga en stad och kommun som möjlig-
gör ett nära vardagsliv
Eftersom transportsektorn utgör en 
betydande utsläppskälla för kommunens 
geografiska utsläpp krävs åtgärder som 

Klimatförändringarna är en av vår tids 
största utmaningar och påverkar risker 
för såväl miljö, hälsa och säkerhet. Den 
samlade internationella klimatforskning-
en (IPCC) visar att människans utsläpp 
av växthusgaser genererar klimatföränd-
ringar som i slutet av detta århundrade 
innebär stora förändringar av klimatet 
jämfört med idag. 

KARLSTADS FRAMTIDA 
KLIMAT

En kort sammanfattning av Karlstads 
framtida klimat enligt SHMI:s länsvisa 
klimatanalyser är att det blir varmare och 
vi får mer nederbörd. De största föränd-
ringarna kommer att ske vintertid då 
nederbördsmängden kan komma att öka 
med 40 procent jämfört med dagens läge. 
Samtidigt kommer medeltemperaturen 
under vinterhalvåret att stiga vilket 
medför att merparten av nederbörden 
kommer att falla som regn. Vi ser också 
en ökad risk för värmeböljor. Detta 
kommer att ställa krav på Karlstad som 
samhälle avseende befintliga verksamhe-
ter och infrastruktur. Det kommer också 
få en inverkan på vår planering av det 
framtida Karlstad. Ambitionen är att 
planeringen ska bidra till att utveckla 
kommunens resiliens både för att hantera 
dagens risk- och säkerhetsfrågor och för 
att möta framtida klimatförändringar 
och samhällsrisker.

KLIMATOMSTÄLLNING I TVÅ DELAR
Den klimatomställning samhället står 
inför kan utifrån kommunens ansvars-
områden delas upp i två delar - klimatan-
passning samt förebyggande åtgärder. 

KLIMAT, KLIMATANPASSNING 
OCH ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

”De största förändringarna 
kommer att ske vintertid då 
nederbördsmängden kan komma 
att öka med 40 procent jämfört 
med dagens läge.
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invånare och verksamheter kan underlag 
för orternas befintliga och framtida 
service samt en mer effektiv kollektivtra-
fikförsörjning möjliggöras. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Utveckling runt kommunens kollek-

tivtrafiknoder ska prioriteras.
• Planera för en funktionsblandad 

bebyggelse som är gynnsam för ett 
”nära vardagsliv”.

• Hållbara transportslag som kollektiv-, 
gång-, och cykeltrafik ska prioriteras 
högst i planeringen.

• Möjligheten till fjärrvärmeanslutning 
och nyttjande av annan befintlig 
teknisk infrastruktur bör beaktas som 
en viktig planeringsförutsättning.

• Kommunens fysiska planering ska 
bidra till ett mer energieffektivt 
samhälle. 

möjliggör för att minska resbehovet. Det 
behövs förutsättningar för ett ”nära 
vardagsliv”. Klimatsmarta, täta och 
blandade strukturer möjliggör ett nära 
vardagsliv och är en viktig del för att 
minska transportbehovet. För att bebyg-
gelsen inte ska fortsätta att breda ut sig 
och ge upphov till ett ökat resande, 
behöver stadens och de mindre tätorter-
nas ytor nyttjas och hushållas med så 
effektivt som möjligt. Genom att bygga 
mer sammanhållet kan förutsättningar 
ges för mer vardagliga gång- och cykelre-
sor, kostnadseffektiv kollektivtrafik och 
annan service i bostadsnära lägen. Lokali-
seringen och variationen av funktioner 
som bostäder, verksamheter, service och 
besökspunkter spelar en viktig roll i 
sammanhanget.

I landsbygdsmiljöer och för de mindre 
tätorterna handlar det om att stärka det 
som finns där idag. Genom att bland 
annat ge förutsättningar för fler nya 
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inklusive nuvarande trendlinjer för historiska utsläpp (i de konsumtionsbaserade utsläppen ingår de utsläpp som uppstår när en vara 
produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige). Källa: WSP och Miljöförvaltningen Karlstads kommun (2019), Fossilfritt 
Karlstad - Vad innebär det och vad krävs för att nå dit?

UTSLÄPPSUTRYMME KARLSTADS KOMMUN
Geografiskt perspektiv och konsumtionsperspektiv, CO2ekv/år, person
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VÄRMEBÖLJOR OCH 
TORKA 

Under sommarhalvåret väntas risker för 
fler och långvariga värmeböljor, både 
globalt och i Sverige. I Karlstad beräknas 
högsta dygnstemperaturen att öka med 
2–3 °C till 2050 och upp mot 5 °C till 
slutet av seklet. Värmeböljornas längd 
kommer som mest att öka med upp mot 
14 dagar till slutet av seklet. En värme-
bölja medför stora risker för människors 
hälsa och skapar påfrestningar på sam-
hällsviktig verksamhet. Den medför 
också negativa konsekvenser för jord- och 
skogsbruket, djurhållningen och dricks-
vattenförsörjningen. De utmaningar som 
en värmebölja medför ställer krav på 
samhällets förmåga att hantera dess 
effekter – både i förebyggande syfte och 
under en aktuell händelse.

VÄRMEÖAR I STADSMILJÖN
Värmeöar kan uppstå i stadsmiljöer och 
innebär att staden är varmare än sitt 
omland. Hur stor effekten blir beror på 
flera faktorer, bland annat hur mycket av 
markytan som är vegetationsbeklädd eller 
hårdgjord samt byggnadernas storlek, 
form och placering. Olika områden i 
staden blir olika varma och svalnar olika 
snabbt. Effekten är som störst i centrala 
tätbebyggda delar samt i industriområ-
den. Effekten avtar generellt i intensitet 
ju längre ut från centrum man kommer i 
takt med att bebyggelsens täthet avtar. 
Parker, vattendrag och öppna områden 
bildar öar av kalluft i värmeön och 
mildrar effekten. 

I samband med att Grönstrukturpla-
nen arbetades fram gjordes en analys av 
Karlstads yttemperatur, vilken visar att de 
varmaste ytorna, de rödaste områdena i 
kartan, sammanfaller med öppna hård-
gjorda ytor, så som stora parkeringsytor, 
tak eller industriområden. Även täta hård-
gjorda ytor ger utslag på att ha en hög 
yttemperatur. Där kan skuggivande träd 

KLIMATANPASSNING

I takt med att klimatet förändras ställs 
nya krav och förutsättningar på kommu-
nens planering. Klimatanpassning inne-
bär att kommunen tar höjd för och 
vidtar åtgärder som mildrar eller hindrar 
effekter av klimatförändringar, eller tar 
till vara dess möjligheter. Med förebyg-
gande åtgärder kan effekterna, riskerna 
och kostnader för skador minskas. 
Kommunen har under lång tid prioriterat 
och arbetat med översvämningsrisken 
från älv och sjö, bland annat genom 
översvämningsprogram och riktlinjer för 
planering och bygglov. Ett arbete pågår 
med att ta fram en plan och riktlinjer för 
hanteringen av dagvatten. Kommunens 
klimatanpassningsarbete kommer fortsatt 
att vara prioriterat med fokus på att 
identifiera klimatrelaterade risker och 
sårbarheter med målsättningen att 
minimera dessa.

För att möta utmaningarna med ett 
förändrat klimat bör åtgärderna vara 
anpassade för ändamålet, vilket innebär 
såväl tekniska som naturbaserade lösning-
ar med reglerande ekosystemtjänster, eller 
kombination av båda. Förutsättningarna i 
form av ekonomi, funktion, geografi och 
lämplighet för det enskilda fallet ska vara 
avgörande.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunen ska fortsatt arbeta med 

att stärka resiliensen mot klimatrelate-
rade risker.   

• Klimatanpassningsåtgärder ska vara 
anpassande för ändamålet utifrån 
förutsättningar i ekonomi, funktion, 
geografi och lämplighet.

• Klimatanpassningsåtgärder kan vara 
både tekniska och naturbaserade 
lösningar, eller en kombination av 
båda.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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t.ex. planteras eller temperatursänkande 
växtlighet anläggas så som gröna tak/
gröna väggar för att förbättra situationen.

Riskområden för värmeöar 
• Skolgårdar
• Förskolegårdar och lekplatser
• Vårdboenden
• Sjukhuset
• Våxnäs industriområde
• Bergvik och Välsvikens handelsom-

råde
• Örsholmen
• Centrala Karlstad med Tingvallasta-

den, Tullholmen och Viken.

TORKA 
I samband med långvarig värme finns 
det även risk för torka. Detta kan med-
föra bland annat brist på vatten som 
drabbar bland annat dricksvattenförsörj-
ningen, jordbruk och skogsbruk. Torra 
perioder medför även risker för brand i 
skog och mark. 

KOMMUNENS ARBETE MOT 
VÄRMERELATERADE RISKER OCH 
TORKA
Behovet av kyla i bostäder och på arbets-
platser väntas öka samtidigt som upp-
värmningsbehovet kan minska på sikt. 
Byggnader bör utformas för att kunna 
skärma av solinstrålning och ta tillvara 
svalare nattluft för att undvika höga 
temperaturer inomhus. Grönska i stads-
miljön bidrar till att utjämna höga 
temperaturer och ger skuggiga platser. 
Förtätning av fickparker är ett sätt att 
tillskapa sådana områden i tätortsbebyg-
gelse. Det är särskilt viktig på platser där 
riskgrupper vistas, såsom äldre och små 
barn.

Träd och parker gör stor skillnad för temperaturen i stadsmiljö.

Medelyttemperatur °C 
35 
25 
15

0 ´ ´́́́31,5
km

´ ´́́́

Analys av Karlstads yttemperatur den 14 augusti 2015. Ju rödare området är desto 
varmare är dess yttemperatur. Från Grönstrukturplan 2017.Vattenyta och vegeta-
tionsbeklädda ytor visar sig i gul och blå färg och har lägre yttemperaturer

Vasalunden på Herrhagen är ett tydligt exempel på hur vegetationsbeklädd mark 
behåller en lägre yttemperatur än hårdgjorda ytor som absorberar värme, i detta fall 
jämfört med Herrhagsskolans skolgård. Från Grönstrukturplan 2017.Vattenyta och 
vegetationsbeklädda ytor visar sig i gul och blå färg och har lägre yttemperaturer

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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SKYFALL OCH ÖKAD 
DAGVATTENHANTERING

Effekten av klimatförändringarna tyder 
på att kraftiga och intensiva regn och 
skyfall kommer bli allt vanligare i framti-
den, och att nederbördsmängden framfö-
rallt kommer öka mest under vinterhalvå-
ret. I samband med att kommunens 
tätorter växer behöver man planera och 
bygga områden som kan avleda och 
omhänderta de ökande dagvattenflödena. 
Säkra framkomligheten och motverka 
kostsamma översvämningar med skador 
på byggnader och andra samhällsviktiga 
funktioner är några behov. Kommunens 
kommande dagvattenplan syftar till att 
skapa en hållbar dagvattenhantering med 
avseende på kvalitet, kvantitet och 
gestaltning, där dagvatten- och skyfalls-
frågor ska vara en naturlig del i samhälls-
planeringen.

RISKER VID SKYFALL
Skyfall kan utgöra en översvämningsrisk 
i tätorter eftersom dagvattensystem inte 
kan anpassas för att hantera de extrem-
flöden som uppkommer vid skyfall. 
Dagvattnet avrinner istället ytledes 
utifrån markens höjdsättning och rinner 
i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så 
kallade instängda områden. För att säkra 
framkomligheten och motverka kostsam-
ma översvämningar med skador på 
byggnader och andra samhällsviktiga 
funktioner måste hänsyn till dessa 
extremflöden tas i planprocessen, 
bygglovshanteringen och genom åtgärder 
i befintlig bebyggelse. För att identifiera 
vilka riskområden som finns används 
skyfallskartor i form av skyfallskartering-
ar, framtagna av länsstyrelsen, och 
lågpunktskarteringar, framtagna av 
Sweco, som visar avrinningsvägarnas 
utbredning och djup samt lågpunkter.

Lågpunktskarteringen visar områden 
som är instängda och som inte kan 
avvattnas ytledes med självfall, och där 

EKOSYSTEMTJÄNSTER MOT VÄRME 
OCH TORKA
Ett varmare klimat innebär också påfrest-
ningar för växtlighet och ekosystem. Ett 
välutvecklat nätverk av grönska och 
vattenytor är gynnsamt för att möta flera 
klimatutmaningar.

Temperaturreglerande ekosystemtjäns-
ter bidrar sommartid till att sänka 
temperaturen i staden. Det sker i form av 
sval luft eller parkbris som kommer från 
landsbygd och naturområden. Även träd i 
stadsbebyggelse bidrar med detta lokalt 
genom skugga och skydd från UV-strål-
ning.

Ekosystemtjänster för brandskydd 
handlar om att minska risken för upp-
komst av naturbränder och hejda dess 
framfart. Brandskydd är viktigt för att 
skydda både natur- och produktionsvär-
den, samhällen och bostäder. Strukturer i 
landskapet som bidrar till ökad mot-
ståndskraft mot brand är självklart vatten 
i form av sjöar, vattendrag och öppna 
våtmarker, men också lövskogar och 
välhävdade gräsmarker. Lövskog, framfö-
rallt på fuktig mark, håller så mycket 
vatten i löv och stammar att de är 
naturligt motståndskraftiga mot bränder.

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunen ska arbeta med att 

utveckla och bevara parkmiljöer i 
stadsbebyggelse för att säkerställa svala 
platser under varma dagar.

• Öka antalet fickparker i tätortsmiljö 
för att bidra till svalkande strukturer i 
tätbebyggda områden.

• Förebyggande åtgärder mot värmerela-
terade risker bör prioriteras för sårbara 
grupper. Exempelvis genom solskydd 
och mer grönska på skolor, förskolor 
och äldreboenden.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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lågt liggande ytor där det är möjligt att 
samla upp och tillfälligt hantera stora 
vattenvolymer. Lågpunkter och ytor som 
bedöms som nödvändiga för att skyfalls-
säkra Karlstad bör inte planläggas för 
andra ändamål. En princip vid planering 
bör vara att bebyggelse undviks i låg-
punkter som riskerar att översvämmas, 
att avrinningsstråk på markytan hålls 
öppna för att möjliggöra säkra avrin-
ningsvägar, samt att befintlig bebyggelse 
inte utsättas för ökad risk att översväm-
mas. 

Flödesreglerande och vattenrenande 
ekosystemtjänster 
Kommunens dagvattendokument fram-
håller värdet av mångfunktionella ytor, 
med grön-blåa dagvattenlösningar. 
Förutom att samla upp, fördröja och rena 
dagvatten kan dessa ytor användas för 
andra angelägna ändamål och bli ett 
attraktivt och funktionellt inslag i 
stadsmiljön, exempelvis för rekreation 
och biologisk mångfald. 

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Undvika att bygga i lågpunkter.
• Kommunen ska, där så är lämpligt, 

arbeta med dagvatten- och skyfallslös-
ningar som är grön-blå och mång-
funktionella.  

• Ny bebyggelse bör placeras och 
höjdsättas så att färdigt golv ligger 
högre än beräknad vattennivå vid ett 
100-årsregn.

• I samband med utformning av detalj-
planer och markplanering behöver 
man säkerställa att avrinningsvägar 
skapas så att dagvattnet i samband 
med mycket kraftiga regn kan avledes 
på markytan utan att orsaka skador 
på bebyggelsen.

• Planering av dagvatten- och skyfalls-
frågor ska ske med ett avrinningsom-
rådesperspektiv och integreras med 
pågående riskhantering rörande 
Klarälven och Vänern.

det således finns risk att vattnet blir 
stående. Lågpunktskarteringen har inte 
med kommunens vanliga avloppssystem 
med trummor och kulvertar i beräkning-
arna. Ändå ger de en bra indikation om 
var sannolikheten för översvämningar vid 
skyfall är störst. 

Skyfallskarteringen visar hur dagvatt-
net avrinner på ytan och ansamlas i 
lågpunkter i samband med skyfallshän-
delser med intensiteten av ett 100-årsregn 
respektive ett ”Köpenhamnsregn” (vilket 
anses motsvara ungefär ett 1000-årsregn). 
Vattenmängden som rinner av på ytan 
har beräknats genom att regnmängden 
har minskats schablonmässigt med 
uppskattad infiltration och avledning i 
ledningsnätet. Den visar maximala 
vattendjup under översvämningsförloppet 
och maximala flöden vid respektive regn. 

Skyfallskartorna och lågpunktskarte-
ringen finns inlagda i kommunens 
interna kartsystem. Skyfallskarteringen 
omfattar endast Karlstads tätortsområde, 
medan lågpunktskartering även omfattar 
kommunens övriga tätorter. 

KOMMUNENS ARBETE MED 
DAGVATTEN OCH SKYFALL 
I händelse av skyfall ska en genomtänkt 
höjdsättning styra dagvattnet i lämplig 
riktning till utvalda platser. Detta mins-
kar risken för kostsamma översvämning-
ar och skapar förutsättningar för att 
möta klimatförändringarnas utmaningar 
och konsekvenser. I samband med att 
kommunen växer behöver avrinningsom-
råden och avrinningsvägar beaktas. Dessa 
sträcker sig oftast längre än inom enskil-
da detaljplaneområden. Arbetet med 
kommunens dagvattenplan visar att 
denna typ av frågor behöver lösas inom 
avrinningsområden och inte inom 
enskilda detaljplaner. För att minska 
negativa effekter av skyfall behöver 
dagvattensystemet kompletteras med 
avrinningsvägar på markytan. I vissa 
områden kan vattnet behöva styras till 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Kommunens anpassningsarbete 
Medvetenheten om översvämningsris-
kerna har lett till att Karlstads kommun 
bedriver ett omfattande arbete med 
riskhantering. I kommunen finns sedan 
2007 en heltidsroll som översvämnings-
samordnare och i kommunens översväm-
ningsprogram2 från 2010 finns en ris-
kanalys tillsammans med en rad åtgärder. 
En viktig del av dessa utgör översväm-
ningsskyddet vid Centralsjukhuset som 
invigdes 2018. 

Under 2018 beslutade kommunfull-
mäktige även att anta riktlinjer för 
planering och bygglov3 som komplement 
till översvämningsprogrammet. Tillsam-
mans beskriver de två dokumenten en 
accepterad risknivå samt vilka risker som 
behöver hanteras genom olika åtgärder. 

På kommunens webbplats finns mer 
information om översvämningsfrågor och 
en interaktiv karttjänst som i detalj visar 
vilka markområden som beräknas bli 
översvämmade för olika scenarier.

Samarbeten
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har inom ramen för 
arbetet med EU:s översvämningsdirektiv 
pekat ut Karlstad som ett av 25 områden 
i Sverige som bedöms ha betydande 
översvämningsrisk. Arbetet inkluderar 
översvämningskarteringar för Klarälven 
och Vänern, samt kartor som visar vad 
som finns inom de hotade områdena4. 

Under 2021 ska Länsstyrelsen i 
Värmland färdigställa en riskhanterings-
plan för området. Karlstads kommun är 
aktiv i länsstyrelsens samverkansgrupp 
och ser gruppen som mycket betydelse-
full för en framgångsrik riskhantering.

ÖVERSVÄMNINGSRISK 
FRÅN ÄLV OCH SJÖ

Karlstad och vattnet 
Karlstads läge vid Klarälven och Vänern 
har varit en stor tillgång för stadens 
utveckling. De utgör dock båda riskkällor 
för översvämning. Riskerna från Klaräl-
ven har ökat sen flottningen upphörde 
och då underhållsmuddring inte kunnat 
genomföras. 

En översvämning i Klarälven kan vid 
sidan av långvariga regn och snösmält-
ning också orsakas av ett dammhaveri 
vid exempelvis Höljesdammen, eller av 
att en dämmande ispropp bildas.
Vid extrema flöden i Klarälven kan Skåre 
och centrala Karlstad komma att påver-
kas. I dagsläget är risken för översväm-
ning från Vänern inte lika svår bl.a på 
grund av gällande avtappningsstrategi. 
Diskussioner förs dock om att se över 
strategin.

Översvämningar har inträffat tidigare 
och kommer göra det även i framtiden. 
En klimatanalys1 av SMHI pekar på att 
sannolikheten för mycket höga flöden i 
Klarälven minskar något mot slutet av 
seklet medan sannolikheten för höga 
nivåer i Vänern ökar. 

Utöver Klarälven och Vänern finns 
även Norsälven där översvämningsrisken 
primärt är kopplad till markens stabilitet. 
Läs mer om ras, skred och erosion på 
sidan 184.

Skyfall är en annan form av över-
svämningsrisk, som också påverkas av 
lösningar för att motverka översvämning 
från älv och sjö. Läs mer om skyfall på 
sidan 208.

1 Länsstyrelsen (2014). Klimatanalys Värmlands län. Publikationsnummer 2014:02. 
2 Karlstads kommun (2010). Översvämningsprogram Karlstads kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2010-08-
26, ärende 12. 
3 Karlstads kommun (2018). Översvämningsrisk i Karlstad. Riktlinjer för planering och bygglov. Beslut i kommun-
fullmäktige 2018-01-25. SBN 2014-127. 
4 MSB, Översvämningsportalen, Hot- och riskkartor för Karlstad: https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/
avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/karlstad.html 

Läs mer om Karlstads arbete med 
översvämningsfrågor på kommu-
nens webbplats

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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att ny bebyggelse i så stor utsträckning 
som möjligt ska lokaliseras till områden 
som inte riskerar att översvämmas. 
Boverket pekar samtidigt på nödvändig-
heten av att det finns en flexibilitet i 
tillämpningen och att platsspecifika 
förutsättningar beaktas. En bedömning 
av översvämningsrisken måste göras i 
varje enskilt fall. Boverket har för avsikt 
att ta fram allmänna råd för bedömning 
av risken för översvämning. Då ställs 
krav på både remissförfarande och 
konsekvensanalys, något som inte gjordes 
för tillsynsvägledningen.

Kulturhistoriska strukturer
Karlstad har också höga kulturhistoriska 
värden som är viktiga för stadens attrakti-
vitet och identitet. För att kunna vidare-
utveckla och hålla dessa miljöer levande 
är stadens fortsatta utveckling och 
dragningskraft en förutsättning. Över-
svämningskyddande åtgärder i befintliga 
strukturer får inte försämra förutsätt-
ningarna för att bevara och utveckla 
stadens kulturmiljöer. Det är viktigt att 
vid bedömningar av översvämningsrisk ta 
särskild hänsyn till att stadens kulturmil-
jöer kan nyttjas så att dess värden kan 
bevaras på lång sikt.

Långsiktigt god hushållning av mark
Karlstad har under lång tid vuxit fram i 
ett vattennära läge. Investeringar i bebyg-
gelse och infrastruktur har gjorts under 
århundraden. Boverket menar att en 
vidareutveckling av dessa investeringar 
ofta kan anses vara i linje med plan- och 
bygglagens krav på långsiktigt god 
hushållning6. Samtidigt påpekas att när 
ändringar sker i befintliga strukturer så 
bör den fysiska planeringen ha som mål 
att minska sårbarheten för översvämning.

Gott kunskapsläge
Sammantaget är tillgången till kunskap 
och underlag om översvämningsfrågan 
god. Det går att beakta såväl dagens 
situation som scenarier för tiden runt år 
2100, som är möjliga att förutse relativt 
väl. Karlstads kommun ser fortfarande 
risker som inte är acceptabla för den 
befintliga byggda miljön, och kommer 
därför att fortsätta det långsiktiga arbetet 
med att hantera översvämningsrisker 
genom existerande processer och antagna 
riktlinjer (avvägningar genom samhälls-
planering utifrån översvämningsprogram-
met, riktlinjer för planering och bygglov, 
inventeringar, dagvattenhantering och 
planering för muddring, översvämnings-
direktivet samt risk- och sårbarhetsanaly-
ser i kombination med beredskapsplane-
ring).

Alla händelser går inte att planera bort
Det är inte realistiskt att genomföra 
åtgärder så att all befintlig bebyggelse är 
fullt rustad för att klara de mest extrema, 
och samtidigt minst sannolika översväm-
ningsscenarierna inklusive ett dammha-
veri. För att hantera konsekvenserna av 
en sådan händelse krävs åtgärder kopp-
lade till beredskapsplanering.

Hänsyn till översvämningsrisk
Kommunen ansvarar för planläggningen 
av mark och vatten. I detta ligger att med 
utgångspunkt från bland annat översväm-
ningsrisk planera så att markanvändning-
en blir lämplig. Det är kommunens 
uppgift att göra riskbedömning och 
nödvändiga avvägningar mot andra 
intressen. Översvämningsfrågan utgör en 
del av en större helhet.

Boverket publicerade i februari 2018 
en tillsynsvägledning5 för länsstyrelserna 
med den grundläggande utgångspunkten 

 
5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_na-
turolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/ 
6 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_na-
turolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/stod-till-lansstyrelsen-vid-riskbedomning/tillampning-och-avsteg/ 
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Det är sällan så att de mest effektiva 
lösningarna på översvämningsproblem 
sker inom ett enskilt detaljplaneområde 
och kan placeras just där konsekvenserna 
uppstår. Det är bland annat därför som 
kommunen har ett pågående utrednings-
arbete för att skapa ett sammanhållet 
skydd som avsevärt minskar översväm-
ningsrisken för boende i Skåre samt 
riksväg 61/62. Utöver det behöver risk-
hantering för storskaliga översvämningar 
från Klarälven och Vänern även integre-
ras med planering av dagvatten- och 
skyfallsfrågor. Utan övergripande geogra-
fiskt sammanhållna lösningar kan 
åtgärder inom ett område skapa över-
svämningsproblem på andra platser eller 
hindra effektiva lösningar för andra 
områden.

Kommunen har även ansvar för att vidta 
strukturella åtgärder för att minska 
klimatpåverkan genom att bygga en stad 
där vi hushåller med resurser och mark-
områden och minimerar resbehoven med 
bil. Det innebär att byggandet behöver 
stärkas inom gång- och cykelavstånd från 
stadskärnan samt intill fungerande och 
redan planerad kollektivtrafik. Karlstad 
tillämpar därför stadsbyggnadsprincipen 
koncentration.

Vidareutveckling och förtätning av 
tätorten utifrån avvägningen mellan olika 
statliga mål, lagstiftning och allmänna 
intressen innebär att en viss översväm-
ningsrisk måste accepteras. Genom att 
hålla ihop staden får många människor 
närhet till jobb, skola, förskola, service 
och fritidsaktiviteter, vilket minskar såväl 
transportbehoven och bilberoendet, vilket 
gynnar det förebyggande klimat- och 
översvämningsarbetet. 

Ändringar i befintliga strukturer får 
dock inte försvåra kommunens övergri-
pande fysiska åtgärder för att hantera 
översvämningsrisk, utan ska i stället 
betraktas som en möjlighet att minska 
sårbarheten.

Om läget har stora fördelar ur andra 
perspektiv, kan det finnas åtgärder som 
undanröjer eller väsentligt minskar konse-
kvenserna av en översvämning så att 
området går att nyttja trots översväm-
ningsrisken. Det kan handla om en 
höjning av marknivån, att tekniska 
anläggningar översvämningssäkras till en 
viss vattennivå. En viktig förebyggande 
åtgärd är underhållsmuddring av älven.

 
7 Karlstads kommun (2018). Översvämningsrisk i Karlstad. Riktlinjer för planering och bygglov. Beslut i kommun-
fullmäktige 2018-01-25. SBN 2014-127 
8 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_na-
turolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/ 
9 Karlstads kommun (2010). Översvämningsprogram Karlstads kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2010-08-
26, ärende 12.
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• När Boverkets allmänna råd är 
framtagna ska kommunens riktlinjer 
harmoniseras med dessa. Översväm-
ningsprogrammet9 från 2010 ska 
revideras:
 – En uppdaterad riskanalys och ny 

riskbedömning ska ligga till grund 
för nya åtgärder som ytterligare ska 
minska översvämningsrisken.

 – Arbetet ska integreras med plane-
ring av dagvatten- och skyfallsfrå-
gor och ske med ett avrinningsom-
rådesperspektiv.

 – Synergier ska sökas med frågor 
som berör anpassningsåtgärder för 
andra klimatrelaterade risker.

KOMMUNENS INRIKTNING 
• Kommunens riktlinjer7 från 2018 

ligger tills vidare fast med följande 
tillägg vad gäller förhållningssätt till 
planeringsnivåer i Boverkets tillsyns-
vägledning8:
 – Vid förtätning och komplettering 

av befintliga strukturer inom 
tätorten tillämpas Boverkets 
principer för avsteg, det vill säga 
att kommunens riktlinjer gäller. 
Kartan ”Riskområde för Skåre och 
Klarälvsdeltat inom tätortsavgräns-
ning” presenterar i blå färg tätort-
sområden med översvämningsrisk 
där detta kan bli aktuellt. Även 
utanför tätorten kan avsteg vara 
möjliga om behovet är stort och 
läget har stora fördelar ur andra 
perspektiv. 

Kartan framställd av stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads kommun 210421
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed do 
eiusmod tempor incididunt.
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed do 
eiusmod tempor incididunt.

Det pågår ett arbete med att uppdatera befintliga översvämningskarteringar. Nya karteringar beräknas vara färdiga efter samrådet och ska 
uppdateras i översiktsplanen inför granskning.
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ras med tidigare master, det kommer 
dock behövas fler master samt en utbygg-
nad av antenner.

DIGITAL KOMMUNIKATION OCH 
SMARTA STÄDER 
En ’’smart stad’’ eller ”smarta samhällen” 
är en uppkopplad stad med många 
funktioner för data och får innehåll 
genom en sömnlös tekniköverföring. 
Redan nu finns uppkoppling av parke-
ringar och stadens möbler som busshåll-
platser, cykelställ och parkbänkar både 
för att möta enskilda behov och samti-
digt för att samla intelligenta data till 
stadens rum. Stadens belysningsarmaturer 
ses i andra delar av världen som grunden 
för den smarta staden, eftersom stolparna 
har el, geografisk placering och kan 
kopplas upp till ett antal olika applikatio-
ner som tar emot och sänder data.

Storskaliga försörjningssystem som 
förser Karlstad med värme, vatten, 
avlopp, el, avfallshantering och digital 
infrastruktur har vuxit fram över en tid. 
Systemen är komplexa och många funk-
tioner är beroende av varandra. Den 
framtida smarta staden behöver möjlig-
göra ett omfattande samskapande engage-
mang och en gynnsam utveckling via 
infrastruktur, testbäddar och öppen data. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunikation, inklusive digital 

sådan, är en tillgänglighetsfråga och 
en förutsättning för många nyetable-
ringar.

• Kommunen ska uppfattas som en 
möjliggörare, exempelvis genom 
markupplåtelse för digital kommuni-
kation.

Karlstadborna behöver tillgång till rent 
vatten och fungerande avlopp, bredband, 
hållbar energi, värme och en cirkulär och 
resurseffektiv avfallshantering. Kommu-
nen har sedan länge effektiva och storska-
liga försörjningssystem. Lednings- och 
produktionssystemen syns inte alltid i 
stadsrummet, men kräver eget utrymme 
och konkurrerar ofta med andra markan-
språk. Kommunens tillväxt innebär 
ytterligare behov av kapacitet och tek-
niska funktioner, som ska ske i samband 
med omställningen mot minskad klimat-
påverkan och i en tid med många ny 
tekniska lösningar.

BREDBAND OCH FIBER

Bredband är en viktig tillgänglighetsfråga 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer. I takt med den snabbväx-
ande digitaliseringen blir digitala motor-
vägar allt mer viktigt i jämförelse med 
annan infrastruktur för kommunikation 
som tåg eller flyg. Kommunens uppdrag 
blir att bygga digitala motorvägar till alla 
hushåll och företag oavsett var du bor 
och verkar. Mer än 80 % av Karlstads 
kommuns hushåll och arbetsställen har 
tillgång till fiber.

Det gamla telenätet kommer successivt 
att avslutas fram till år 2026 och måste 
ersättas med annan kommunikation som 
möter framtidens villkor. 3G kommer 
också att avslutas fram till år 2023 och 
nu börjar byggnation av 5G. Här kom-
mer också infrastruktur som möjliggör 
utbyggnaden av 5G nätet (master och 
fiber) vara en nödvändig komponent som 
måste säkras. Lokaliseringen av 5G 
master bör i stor uträckning samlokalise-

TEKNISK FÖRSÖRJNING
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fiering. Elnätet ska också vara tillgängligt 
och driftsäkert med kapacitet för effekt-
uttag och skapa möjligheter för etable-
ringar.

På senare år har Karlstad vuxit vilket 
gör att elnätet behöver utvecklas och 
förstärkas i mycket större omfattning än 
tidigare, eftersom utbyggnadsbehovet av 
elnätet styrs allt mer utifrån exploatering 
och efterfrågan. Utifrån ett utvecklings-
perspektiv behöver elnätet finnas med i 
tidiga planeringsskeden eftersom föränd-
ring av elnätet har långa ledtider och 
tillståndshantering. Vid en utbyggnad av 
flera större bostadsområden eller verk-
samhetsområden kan det bli större 
tillkommande laster, upp till 10-20MW, 
vilket medför ledtider för ombyggnad på 
upp till 5-10 år.

Ledningssystem för elnätet Sverige 
kan delas in i stam-, region-, och lokal-
nät. Ryggraden i elnätet är stamnätet, där 
Svenska Kraftnät är ägare. På kort sikt 
finns svårigheter med kapacitet för att 
ansluta större produktionskällor (>1MW). 
Under stamnätet finns regionnätet där 
Ellevio är ägare som förser Karlstad med 
el. I det regionala nätet bedöms det 
finnas kapacitet för Karlstads utveckling 
av bostäder och verksamheter.

Karlstads El- och Stadsnäts elnät är 
lokalnät och är anslutet till regionnätet i 
tre inmatningspunkter. Elen fördelas 
sedan ut via fyra mottagningsstationer 
till kunder som är anslutna till distribu-
tionsnätet. Det finns gott om kapacitet i 
stora delar av Karlstads El- och Stadsnäts 
område. Kapacitetsutmaningar i norra 
och västra delarna av Karlstad föranleder 
planer på ett sammanbindande nät på 
130kV och en ny femte mottagningssta-
tion för att täcka de norra delarna av 
Karlstad tätort och säkerställa framtida 
lastutveckling. 

ENERGI  

Karlstads kommun ska arbeta för resurs-
effektiv tillförsel av värme, kyla och 
förnyelsebar el, samt effektiv energian-
vändning i bebyggelsen. Fysisk planering 
och tillståndsgivning ska också vara ett 
aktivt instrument för att skapa ett energi-
effektivare samhälle samtidigt som 
elektrifieringen av transportsektorn 
innebär en stor utmaning för elförsörj-
ningen. Med samtidig el- och värmepro-
duktion i fjärrvärmesystemet blir elför-
sörjningen robustare. Genom fjärrvärme-
systemet kan också energiflöden, restpro-
dukter och avfall som annars riskerar att 
gå till spillo nyttiggöras för uppvärm-
ning. Om fjärrkyla etableras kan den 
utgöra ett miljöeffektivt sätt att tillhanda-
hålla kyla för komfort- och processända-
mål. En utbyggd och utvecklad vind- och 
solkraft kan i framtiden försörja fler 
hushåll med förnyelsebar el.

ELNÄT 
Elnätet, är en samhällskritisk infrastruk-
tur och har idag en mycket hög tillgäng-
lighet i Karlstad. Generellt i Sverige och 
även i Karlstad står elnäten inför stora 
förändringar i en framtid när elförbruk-
ningen förväntas öka till följd av elektri-

Fler laddstolpar är en del av elektrifieringen. 
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för fjärrkyla. Fjärrkyla ger möjlighet att 
utnyttja frikyla från Vänern, värmedriven 
kyla och storskaliga kylmaskiner vilket 
ger en väsentlig förbättring av effektivitet 
och elförbrukning för kyla. Den medför 
också att små kylmaskiner kan avvecklas 
och därmed reducera buller och frigöra 
ytor som kan användas för andra ända-
mål.

Fjärrkyla har samma förutsättningar 
för etablering som fjärrvärme men är just 
nu aktuell endast i de centrala delarna av 
Karlstad. En sammanhållen bebyggelse i 
Karlstad med framförallt lokaler och 
verksamheter med kontinuerligt kylbehov 
är därför positivt för etablering av 
fjärrkyla.

ENERGI TILL TRANSPORTER
En stor del av energin som förbrukas i 
dagens transportsystem kommer från 
fossila källor. För att lyckas med en 
omställning till ett fossilfritt samhälle 
behöver en snabbare omställning av 
transportsektorn till förnybara drivmedel 
ske. De drivmedel som ligger i framkant i 
dag är el och biodrivmedel så som biogas 
och biodiesel – men i framtiden kommer 
även vätgas och vätgasbaserade drivmedel 
att bidra i omställningen. Utvecklingen 
går fort och stora resurser tillförs till 
arbetet med framtagandet av vätgas, där 
EU har tagit fram en strategi för vätgas 
samtidigt som Sverige utvecklar en 
nationell strategi.

Karlstad har möjlighet att med 
befintlig infrastruktur i elnät och fjärr-
värme kunna producera vätgas på ett 
resurseffektivt sätt, eftersom omvand-
lingsförluster från el till vätgas kan 
nyttiggöras som fjärrvärme. Med vätgas-
lagring kan en buffert upprätthållas så att 
produktionen kan varieras beroende på 
hur ansträngt elnätet är i varje tillfälle.

Vidare finns anläggningstillgångar hos 
Karlstads Energi som kan anpassas och 
utökas för att även producera biodrivme-
del ur restprodukter från skogsindustrin.

FJÄRRVÄRME
I kommunen är fjärrvärmen väl utbyggd 
i tätorten Karlstad och spelar en nyckel-
roll i den fortsatta omställningen till ett 
fossilfritt och resurseffektivt samhälle. 
Fjärrvärmens klimatbelastning är låg 
eftersom en stor andel biobränslen 
används och att värmen framställs 
samtidigt med elproduktion. Där fjärr-
värme är tillgängligt bör fjärrvärme 
prioriteras före el-baserade uppvärmnings-
former, även om elen kommer från förny-
bara energikällor, eftersom elproduktio-
nen i fjärrvärmeverksamheten då kan 
ökas och skapa ett robustare energisys-
tem. Detta är särskilt viktigt i en framtid 
med en ökad andel elektrifierade trans-
porter.

Dagens geografiska utbredningsom-
råde sträcker sig från Kronoparken i öster 
till Hultsberg i väster och Stodene i norr 
och över kommungränsen till Hammarö 
kommun med Skoghall i söder. Det är 
viktigt för effektiviteten i systemet att så 
många byggnader som möjligt värms 
genom fjärrvärme inom detta område, 
vilket medför att ytterligare förtätningar 
är positivt. Idag finns ett lokalt fjärrvär-
menät som försörjer stora delar av 
Molkoms tätort. 

För att skapa goda förutsättningar att 
etablera fjärrvärme i nya områden behö-
ver faktorer som samverkan inom fysisk 
planering, effektiva entreprenader och 
hög anslutningsgrad särskilt beaktas. 
Utifrån det perspektivet är det prioriterat 
med områden som ligger i anslutning till 
befintliga tekniska system och som 
succesivt expanderar utåt. Översiktspla-
nen ger också förutsättningar för en 
långsiktig planering att dimensionera 
systemen för tillkommande behov.

FJÄRRKYLA 
Med de pågående klimatförändringarna 
kommer energibehovet för att kyla 
lokaler och bostäder i Karlstad att öka. 
Karlstad har idag inget etablerat system 
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för vindbruk. Vissa områden är ianspråk-
tagna och andra inte. Områden som 
bedömdes som lämpliga i Vindkraftspla-
nen från 2011 kvarstår. 

Kommunen har relativt goda vindför-
utsättningar. De bästa förutsättningarna 
finns i kring Vänern samt på höjdområ-
den i de östra och norra delarna av 
kommunen. Ett övergripande ställnings-
tagande i vindkraftsplanen var att satsa 
på en stor utbyggnad i Vänern i det redan 
påverkade området, för att på så vis 
kunna vara mer restriktiv i mindre 
påverkade områden. Ställningstagandet 
kvarstår och i det södra riksintresseområ-
det finns utrymme kvar.

Kommunen bedömer att områden där 
det idag förekommer vindkraft även 
framgent utgör lämpliga lokaliseringar 
när dessa kraftverk nått sin tekniska 
livslängd och behöver bytas ut mot nya.

TILLFÄLLIGT STOPP FÖR NY 
STORSKALIG ELPRODUKTION
Kapacitetsbrist i elnäten har framför allt 
varit ett problem i storstadsregioner. 
Elnäten, främst det nationella stamnätet, 
har inte kunnat byggas ut i samma takt 
som samhället i övrigt. Det har resulterat 
i problem med inmatning och 
elproduktion som nu även nått Värmland

Det går inte att koppla in mer elpro-
duktion (ny elproduktion över 1 MW) 

SOLENERGI 
Kommunen är positivt inställd till 
förnyelsebar elproduktion och solenergi 
är en sådan. Den totala solenergiproduk-
tionen i Sverige är fortfarande väldigt låg 
men teknikutvecklingen går snabbt 
framåt. 

För en storskalig solenergiproduktion 
som ytkrävande solkraftsparker eller 
motsvarande bedöms lämpliga lägen vara 
där bostadsändamål inte är lämpligt och 
konkurrensen om markanspråk inte är 
stor. Exempelvis utmed större infrastruk-
tur eller i närheten av områden med 
störande verksamheter.

Småskalig solenergi - Karlstads solkarta
För den småskaliga solenergiproduktio-
nen är fasader, hustak och motsvarande 
ytor lämpliga. Karlstads kommun erbju-
der en solkarta, som utifrån byggnader-
nas tak och läge visar hur mycket solen-
ergi som kan produceras på olika fastig-
heter. Även klimatnyttan i ton CO2ekv/
år går att utläsa genom solkartan. Taky-
tor utgör idag en underutnyttjad resurs 
för ändamålet. 

VINDKRAFT 
Karlstads kommun har en vindkraftsplan 
som antogs av kommunfullmäktige i 
november 2011. Planen pekar ut ett 
flertal områden som bedömdes lämpliga 

Här hittar du Karlstads solkarta.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Återvinningscentraler
Kommunens återvinningscentraler finns 
på tre platser i Karlstad tätort samt i 
Molkom, Vålberg och Väse. För att kunna 
utveckla återvinningscentralerna krävs 
förutsättningar i form av tillräckliga ytor 
med god tillgänglighet för medborgarna 
och en flexibilitet för framtida utveck-
ling. Samverkan med grannkommuner 
kring utveckling och nyttjande av åter-
vinningscentraler kan också ge positiva 
effekter för regionens samlade avfallshan-
tering och ökade cirkulära flöden av 
resurser. 

Djupdalen
Kommunens deponi vid Djupdalen 
hanterar idag i huvudsak mellanlagring, 
sortering, kompostering och deponering. 
Verksamheten utvecklas ständigt vidare 
genom effektivare sortering och bearbet-
ning för ökad återvinning och återan-
vändning vilket leder till att de mängder 
som deponeras succesivt kan reduceras. 
Ytor för deponi minskar med tiden vilket 
möts med krav på ökade cirkulära flöden 
av resurser. Livslängden för befintlig 
deponi blir därmed också längre och 
bedöms i nuläget kunna täcka behovet 
fram till 2065 varefter nya ytor behöver 
tillföras. 

Behov av anläggning för organiskt 
material
Kommunen har behov av en anläggning 
för biologiskt avfall från skötsel av 
parker, skogar och stränder. Upplag som 
tar stora ytor i anspråk krävs i väntan på 
bearbetning och det biologiska avfallet 
får inte deponeras. I nuläget komposteras 
löv etc. i mindre omfattning på Eriks-
bergs masshanteringsstation. 

Cirkulär ekonomi bidrar till att minska 
avfallsmängden 
Att dela resurser genom att låna, hyra 
eller gemensamt ägande är exempel på en 
ny typ av medvetenhet kring konsumtion 

till stamnätet. Stamnätet har nått sin 
maxkapacitet och förstärkningar kommer 
inte kunna vara på plats förrän tidigast 
2030, enligt Svenska kraftnät.

Det påverkar dock inte den småskaliga 
produktionen för enskilda fastighetsägare 
och mindre solenergianläggningar. 

Vara redo för nya etableringar
Kommunen bedömer att det finns 
potential för etableringar för såväl 
vindkraft som solkraft och behöver 
därför ta höjd och vara redo för etable-
ringar när kapaciteten i elnätet är utbyggt 
och kan ta emot mer produktion.

AVFALLSHANTERING OCH CIRKULÄR 
EKONOMI
Kommunen eftersträvar att skapa goda 
förutsättningar för avfallshantering, 
återvinning och återanvändning av avfall. 
Med den fysiska planeringen som grund 
kan välutvecklade och anpassade system 
skapas som underlättar för medborgare 
och verksamheter att bidra till ökade 
cirkulära flöden av resurser. Detta 
behöver ske tidigt i planprocessen. 
Avfallshantering som ska klara hämtning-
ar med sopbilar kräver stora ytor för 
säker hantering samtidigt som estetik 
placering är viktigt för att ytan för 
avfallshanteringen ska upplevas som 
positiv. Tillgänglighet är en fråga om 
närhet till platser där avfall kan källsorte-
ras som är särskilt viktig om man är 
rörelsehindrad eller inte har tillgång till 
bil. Kommunen ska verka för att skapa 
öka tillgängligheten. Som det ser ut idag 
finns det platser i kommunen där med-
borgare saknar tillgång till återvinnings-
station i sitt närområde. Karlstads Energi 
har lanserat en lösning med fastighets-
nära insamling av plast- och pappersför-
packningar som är tillgänglig för villa-
hushåll i kommunen. Ytterligare fysiska 
insatser krävs för utveckling inom detta 
område.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOMMUNENS INRIKTNING
• Fysisk planering, tillståndsgivning och 

olika typer av avtal ska aktivt använ-
das som instrument för att skapa ett 
energieffektivare samhälle. 

• Mark för en ny femte mottagningssta-
tion behöver säkerställas.

• Vid ny bebyggelse ska miljömässigt 
hållbar och effektiv energianvändning 
prioriteras. 

• Möjligheten till fjärrvärmeanslutning 
bör betraktas som en planeringsförut-
sättning vid lokaliseringsbedömningar 
av bostäder och verksamheter. 

• Eftersträva att skapa goda förutsätt-
ningar för etablering av fjärrkyla 
genom en strategisk lokalisering av 
lokaler och verksamheter med behov 
av kyla.

• Lokala kyllösningar för områden 
utanför centrala Karlstad kan möjlig-
göras genom att lokaler och verksam-
heter med behov av kyla placeras i 
geografisk närhet till varandra. 

• Eftersträva och möjliggöra en snabb 
omställning från fossila till förnybara 
drivmedel.

• Kapacitetsbehov i elnätet ska beaktas i 
tidiga skeden vid kommunal plane-
ring.

• För att säkerställa framtidens energibe-
hov och utbyggnad av bland annat 
laddinfrastruktur behöver plats för 
tillhörande infrastruktur beaktas.

• Utbyggnaden av förnybara energikäl-
lor som vindkraft och solenergi är 
något kommunen eftersträvar.

• Utpekade vindkraftsområden i befint-
lig vindkraftsplan bedöms aktuella, 
och nya vindkraftverk bör i första 
hand prioriteras i Vänern i det redan 
påverkade området. 

• Redan ianspråktagna ytor för vind-
kraft bedöms som fortsatt lämpliga 
lokaliseringar när dessa kraftverk nått 
sin tekniska livslängd och behöver 
bytas ut mot nya.

och resursförbrukning, där tillgången är 
viktigare än ägandet. För att kunna 
uppnå en resurssnål konsumtion krävs en 
genomgripande övergång till en mer 
cirkulär ekonomi. Kommunen bidrar 
genom näringslivsutvecklingsarbete som 
främjar cirkulära initiativ, kommunika-
tionsinsatser och genom att skapa egna 
lösningar.

Överblivna massor vid exploatering
Den växande staden och de tillhörande 
byggprojekten leder till att stora mängder 
jordmassor grävs upp. I vissa fall är det 
förorenade jordmassor från exploaterings-
områden och i vissa fall massor som kan 
återanvändas. Provtagning behöver 
genomföras för att avgöra om sanering 
behöver ske och hur överskottsmassor 
kan hanteras. I första hand ska jordmas-
sorna återanvändas inom det aktuella 
projektet. Kommunen stävar mot att i 
andra hand återvinna avfallet som skapas 
under byggprojekt i anläggningsändamål. 
Detta kan till exempel vara återanvänd-
ning i andra projekt i kommunen, 
övertäckning av nedlagda deponier, 
skapandet av höjder i rekreationssyfte 
eller uppförandet av bullervallar i buller-
drabbade områden. Massor som är rena 
och geotekniskt lämpliga för återanvänd-
ning i ett senare skede kan köras till 
masshanteringsstation i kommunal eller 
privat regi. I sista hand bör överskotts-
massor skickas till en deponi.

Mer om kommunens hantering av 
massor behandlas under rubriken mass-
hushållning.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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att samordna med en utveckling av ny 
bebyggelse. Områden där det finns behov 
av en förändrad VA-struktur kan alltså 
även ses som möjliga områden för exem-
pelvis utveckling av bostäder.   

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är 
därför viktigt att skapa förutsättningar 
för en robust och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning. I Karlstads 
kommun finns åtta kommunala vatten-
verk. Sex vattenverk har Karlstads kom-
mun som ansvarig huvudman. De två 
övriga drivs tillsammans med Grums 
kommun i ett kommunalförbund, 
Karlstads-Grums vattenverksförbund. 
Vattenverken förser drygt 90 procent av 
kommuninvånarna med dricksvatten. 
Sörmoverket som är Karlstads största 
vattenverk producerar huvuddelen av allt 
dricksvatten i kommunen. Sörmoverket 
distribuerar även dricksvatten till Ham-
marö kommun. Sörmoverket och fram-
tida dricksvattenanläggningar vid Östra 
Sörmon är av riksintresse för vattenför-
sörjning enligt beslut av Havs- och 
vattenmyndigheten.

För att möta ett växande Karlstad och 
säkra dricksvattenförsörjningen kommer 
omfattade åtgärder att behövas. Uppdate-
rad prognos utifrån framtida befolknings-
ökningar visar att gällande vattendomar 
är ianspråktagna inom 15-20 år. Utred-
ning pågår om var behovet av ytterligare 
reservoarvolym finns inom Sörmons 
distributionsområde och vilka förstärk-
ningar som behövs inom huvudvattenled-
ningsnätet. För att klara kapacitetsbeho-
vet kommer Östra Sörmon att behöva tas 
i bruk framöver och nuvarande vatten-
skyddszoner kommer då att behöva 
justeras. Utredning om reservtäkt till 
Kattfjorden behöver också initieras. 

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområden avser såväl mark- 
och vattenområden och finns till för att 

VATTEN- OCH 
AVLOPPSFÖRSÖRJNING

Kommunens ansvar inom VA-området 
innebär att förse invånarna med dricks-
vatten, att ta hand om och rena avlopps-
vatten och att leda bort dagvatten inom 
kommunens VA-verksamhetsområden. 
Verksamhetsområdena för vatten, spillvat-
ten och dagvatten skiljer sig något från 
varandra, då det finns områden som bara 
har kommunalt vatten men inte avlopp 
etc. I princip omfattar de dock all tätbe-
byggelse i kommunens tätorter. Utanför 
verksamhetsområdena är det de enskilda 
fastighetsägarnas ansvar att ordna med 
VA-försörjningen. Detta anordnas genom 
enskilda anläggningar på den egna 
fastigheten eller i gemensamhetsanlägg-
ningar tillsammans med grannar och 
närboende. I enlighet med 6§ i lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV) är kommu-
nen skyldig att ordna vatten- och/eller 
avloppsförsörjning där det med hänsyn 
till människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas i ett större sammanhang. 

Kommunens VA-plan, som antogs 
2015, är ett tematiskt tillägg till översikts-
planen och bidrar till att skapa en hållbar 
utveckling av kommunen. VA-planen är 
ett stöd för att göra väl avvägda och 
långsiktigt strategiska beslut rörande 
vatten- och avloppsförsörjningen både 
inom och utanför kommunens nuvaran-
de verksamhetsområde för allmänt VA. 
Planen anger vilka åtgärder som behövs 
inom VA-försörjningen, i vilken priorite-
ringsordning åtgärderna bör genomföras 
samt tidplan för åtgärderna. Med hänsyn 
till att planen antogs 2015 och har sin 
utgångspunkt i översiktsplanen från 2012, 
så behöver den revideras för att ge en mer 
aktuell bild av framtidens behov. 

Att lösa en långsiktigt hållbar VA-
försörjning inom bland- eller omvand-
lingsområden ger ofta höga kostnader 
och låga intäkter för VA-kollektivet. Detta 
kan i vissa fall jämnas ut något genom 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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området. Hänsyn bör även tas till in-
strömningsområden för grundvattenföre-
komster.   

Grundvattenförekomster
Grundvattenförekomster finns i Karlstads 
kommun på flera platser, bland annat i 
Sörmon som sträcker sig väster ut mot 
Vålberg och norrut via Härtsöga mot 
Hynboholm. Det finns även grundvatten-
förekomster i Mellbymon (nordost om 
Edsvalla), längs med Klarälven, Vallargär-
det, Brattforsheden och Östanås. Ett 
flertal av dessa nyttjas för dricksvatten-
försörjningen och omfattas av vatten-
skyddsområden. Alla kommunens grund-
vattenförekomster har god kemisk respek-
tive kvantitativ status. 

Brattforshedens grundvattenförekomst 
nyttjas inte i så stor utsträckning idag, 
men är av regionalt intresse eftersom det 
är en så rik grundvattenförekomst. 
Grundvattenförekomsten föreslås av 
länsstyrelsen tillsammans med Sörmons 
grundvattenförekomst och Vänern som 

skydda vattentillgångar som är viktiga för 
dricksvattnet. Målet är att nuvarande och 
kommande generationer ska kunna 
dricka ett rent och hälsosamt vatten. Det 
är inte bara vattentillgångar som används 
idag som skyddas, även reservvattentäkter 
eller sådana vattentäkter som kan vara av 
vikt för vattenförsörjningen i framtiden 
kan skyddas. Yt- och grundvattenföre-
komster omfattas av miljökvalitetsnor-
mer. Läs om vattenkvalitet på sidan 194. 

I kommunen finns det sex vatten-
skyddsområden. De ligger i Sörmon, 
Hynboholm, Kattfjorden, Molkom 
(Sandtorp), Mellerudstorp och Törne. Det 
pågår även ett arbete med att uppdatera 
de äldre vattenskyddsområdena (Sand-
torp, Mellerudstorp och Törne) gällande 
geografisk utbredning och skydds-
föreskrifter. Ett vattenverk/vattentäkt som 
saknar vattenskyddsområde idag är 
Älvsbacka. Även här planerar kommunen 
att föreslå ett vattenskyddsområde, men 
detta arbete ligger längre fram i tiden. 

Inom ett vattenskyddsområde finns 
skyddsföreskrifter, det vill säga bestäm-
melser som styr vad som är tillåtet och 
inte för att vattnets kvalitet inte ska 
hotas. Att det finns ett vattenskyddsom-
råde att ta hänsyn till påverkar vilka 
verksamheter som tillåts att etablera sig i 
området samt vilken förändrad markan-
vändning som är möjlig inom skyddsom-
rådet. Efterföljande planering och lovgiv-
ning ska ta hänsyn till de skyddsföreskrif-
ter och bestämmelser som råder för 
respektive skyddsområde. 

Förändrad markanvändning 
Ny markanvändning för bland annat 
verksamhetsändamål och bostadsändamål 
pekas ut inom den sekundära och tertiära 
skyddszonen för Kattfjordens vatten-
skyddsområde och verksamhetsmark 
pekas ut vid den tertiära zonen vid 
Hynboholm vattenskyddsområde. Verk-
samheter som kan skada eller riskera 
vattenförsörjningen ska inte tillåtas i 

I Kommunen finns det åtta 
vattenverk. Sörmoverket, 
Hynboholms vattenverk, 
Härtsöga vattenverk, Sandtorps 
vattenverk, Ulvsby vattenverk 
och Älvsbacka vattenverk. Samt 
Mellerudstorp och Törne som 
drivs tillsammans med Grums 
kommun.

15km1050
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vattenflöden kunna avledas utan att 
orsaka skada (Läs mer på sidan 208). 
Dagvatten betraktas ibland som ett 
problem, men kan också ses som en 
resurs som kan användas för att skapa 
mervärden i samhället. Bortledning av 
dagvatten kan ge påverkan bland annat i 
form av grundvattensänkning, uttorkning 
av naturliga vattendrag och sättningar i 
marken, såväl som översvämningar och 
spridning av partiklar och föroreningar 
till naturen och recipienter. Ytterligare 
utmaningar är en växande stad och ökad 
exploatering i kombination med pågå-
ende klimatförändringar, vilket ställer 
höga krav på hur dagvatten ska hanteras 
både i befintliga områden och vid ny 
exploatering. 

Dagvattenfrågan behöver belysas inom 
alla delar av samhällsplaneringsprocessen 
och samarbetet både mellan kommunens 
förvaltningar och bolag samt externa 
parter behöver vara välutvecklat med en 
tydlig ansvarsfördelning. Med en hållbar 
dagvatten- och skyfallshantering kan 
föroreningars påverkan på recipienten 
och risken för översvämningar som 
orsakar skada minska. Samtidigt kan 
dagvattnet användas som resurs vilket 
bidrar till ekosystemtjänster. För att säkra 
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs 
behöver bland annat dagvattenfrågor 
hanteras. Inte minst för att tillgodose att 
föreslagen bebyggelsestruktur och gatunät 
ger plats åt och inte heller försvårar för 
dagvattenhanteringen

Framtagande av dagvattendokument
Kommunen håller på att tar fram dag-
vattendokument för en hållbar dagvatten-
hantering. Dokumenten utgörs av Dag-
vattenplanen, Riktlinje dagvattenhante-
ring och Handbok dagvattenhantering. 
Målet för dagvattenhanteringen i Karl-
stads kommun är att den ska ske på ett 
hållbart sätt utifrån kvantitet, kvalitet 
och gestaltning. För att uppnå detta har 

regionalt betydelsefulla vattenförekom-
ster. Karlstad har dock inte för avsikt att 
i närtid lyfta detta område som reservvat-
tentäkt, men ser det som önskvärt med 
någon form av skydd av grundvattenföre-
komsten ur ett långsiktigt perspektiv.  

Grundvattenförekomsternas inström-
ningsområden är viktiga att ha i åtanke i 
samband med planläggning. För att 
minska risken att grundvattenförekom-
sterna påverkas negativt bör man vara 
aktsam gällande vilken typ av bebyggelse 
som föreslås inom området. Det gäller 
exempelvis verksamheter som potentiellt 
riskerar att förorena grundvattnet. 

AVLOPP OCH RENINGSVERK 
I Karlstads kommun renas avloppsvatten 
i nio kommunala reningsverk, Blom-
backa, Lindfors, Molkom, Sjöstad, Skåre, 
Ulvsby, Vålberg, Väse och Älvsbacka. Re-
ningsverken renar avloppsvatten från 
drygt 90 procent av kommunens invå-
nare, där Sjöstadsverket är störst och 
kommunens huvudreningsverk. I takt 
med att kommunen växer så ställs högre 
krav på vilken kapacitet reningsverken 
ska klara. Detta gäller framför allt för 
Sjöstadsverket och med nuvarande 
tillväxttakt är det möjligt att det når sin 
absoluta maxgräns senast år 2040, kalky-
lerat utifrån dagens gällande miljötill-
stånd. Detta påvisar att det finns ett 
behov av att den nuvarande kapaciteten 
behöver utökas i framtiden. 

En vidare utredning behöver därmed 
genomföras för att undersöka om Sjöstad-
verket kan byggas ut och vidareutvecklas 
där det ligger idag eller om ett nytt 
reningsverk behöver byggas på annan 
kommunal mark. 

DAGVATTEN
Dagvatten är regn- och smältvatten som 
avrinner på markytan och behöver 
hanteras med avseende på avledning, 
fördröjning och i vissa fall rening. I 
händelse av skyfall behöver höga dag-

Kommunen tar fram dagvattendo-
kument för en hållbar dagvatten-
hantering.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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• Dagvatten ska hanteras i öppna, gröna 
dagvattenanläggningar nära källan för 
att möjliggöra infiltration, fördröjning 
och trög avledning.  

• Förorenat dagvatten ska renas för att 
minska påverkan på recipienter och 
bidra till god status i kommunens 
vattenförekomster.

• Dagvatten ska ses som en resurs vid 
gestaltning.

• Dagvatten- och skyfallsfrågor ska vara 
en naturlig del i samhällsplaneringen.

• Ansvarsfördelningen för dagvatten- 
och skyfallshantering ska vara tydlig 
och samarbetet väl utvecklat inom 
och över förvaltningsgränserna.

• Planering av dagvatten- och skyfalls-
frågor ska ske med ett avrinningsom-
rådesperspektiv och integreras med 
pågående riskhantering rörande 
Klarälven och Vänern.

• Säkerställ skyddsområde kring Sör-
mon och Östra Sörmon, möjliggör 
förstärkning av huvudvattenlednings-
nätet och utred alternativa råvattentäk-
ter.

man inom arbetet enats om en övergri-
pande målsättning och tillhörande 
ställningstaganden.

Målsättning i för dagvattenhantering
I Karlstads kommun ska vi genom 
hållbar dagvattenhantering skapa mervär-
den i samhället samtidigt som negativ 
påverkan på människor och miljö mini-
meras. Den hållbara dagvattenhantering-
en ska efterlikna naturens sätt att omhän-
derta dagvatten. Det uppnås genom att 
dagvatten fördröjs, avleds, renas, och 
nyttjas för god gestaltning nära källan. 
Den hållbara dagvattenhanteringen ska 
beakta miljömässiga, ekonomiska och 
sociala behov. 

KOMMUNENS INRIKTNING
• Kommunens arbete med frågor som 

rör VA-försörjning ska bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för vattenföre-
komster uppfylls.

• Kommunens arbete med frågor som 
rör VA-försörjning ska möjliggöra en 
långsiktigt hållbar bebyggelseutveck-
ling.

• Byggnation på landsbygden ska beakta 
säkerställande av en långsiktigt hållbar 
VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, 
miljö och ekonomi.

• VA-planen behöver ses över för 
revidering.

• Yt- och grundvattenförekomster ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada 
möjligheterna för dricksvattenförsörj-
ningen nu och i framtiden.

• Kommunens ska ta hänsyn till den 
regionala vattenförsörjningsplanen, 
när en sådan är framtagen. 

•  En vidare utredning behöver genom-
föras för att undersöka om Sjöstadver-
ket kan byggas ut och vidareutvecklas 
där det ligger idag eller om ett nytt 
reningsverk behöver byggas på annan 
kommunal mark.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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MASSHANTERINGSSTATIONER
För en effektiv masshushållning är det av 
stor vikt att det finns ändamålsenliga 
platser för förvaring, sortering och 
förädling av massor som uppkommer vid 
bygg- och anläggningsprojekt. Masshante-
ring sker idag främst på särskilda statio-
ner, på plats inom större projekt eller i 
anslutning till täkter. Karlstads kommun 
har tidigare identifierat tre lägen för 
masshanteringsstationer som är strate-
giskt placerade i kommunen – Eriksberg i 
väster, Djupdalen i norr och Bråtebäcken 
i öster. På dessa bedrivs idag masshante-
ring på tillstånd utfärdat till aktör inom 
koncernen Karlstads kommun. Masshan-
teringsstationerna är endast till för 
hantering av material från/till koncer-
nens egna projekt, för att kunna återan-
vända material inom kommunens egen 
verksamhet. Syftet med masshanterings-
stationerna är att återanvända så mycket 
material som möjligt inom kommunen/ 
koncernen samt förenkla för mindre 
arbeten genom att kunna lämna och 
hämta material på samma ställe. Utöver 
dessa stationer mellanlagras och sorteras 
massor på ytterligare platser hos privata 
aktörer, ofta i samband med täktverksam-
het.

TÄKTER
De tillståndsgivna bergtäkter som finns 
inom kommunen bedöms uppfylla 
behoven av ballast under de kommande 
20 åren och att goda förutsättningar 
finns för fortsatt brytning i samband 
med befintliga täkter som kan prövas 
genom förnyade tillstånd. Karlstads 
kommun har som övergripande inrikt-
ning att skapa massbalans inom kommu-
nen. Detta innebär bland annat att öka 
återanvändningen av massor som uppstår 
i projekt istället för att bryta nytt mate-
rial i täkter. Några av de områden som 
tidigare identifierats som potentiella för 
bergtäkt har vid en ny bedömning

MASSHUSHÅLLNING

MASSHUSHÅLLNINGSPLAN
Kommunen tar nu fram en masshushåll-
ningsplan som kommer vara ett tillägg 
till översiktsplanen. Masshushållningspla-
nen är en fördjupning inom ämnet 
hållbar materialförsörjning och kommer 
särskilt att bidra till måluppfyllelse inom 
målområdet ”En miljösmart kommun”. 

En hållbar expansion av staden kräver 
en medveten och långsiktig masshante-
ring. Masshushållningsplanen ger en 
överblick över tillgång och behov av 
material vilket underlättar bedömningen 
av lämpligaste lokaliseringsalternativ för 
täkter.

HUSHÅLLNING AV MASSOR
Material i form av olika typ av bergkross, 
grus och sand är en grundförutsättning 
för byggnation av exempelvis nya bostä-
der och vägar. Att rätt typ av material 
finns tillgänglig inom ett rimligt avstånd 
från bygg- och anläggningsprojektet är en 
viktig förutsättning för att kunna bygga 
hållbart, både ur ett ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Återanvändning 
av massor som uppstår genom markarbe-
ten inom bygg- och anläggningsprojekt är 
att föredra framför att bryta nytt material 
i täkter, där särskilt brytning av natur-
grus är viktigt att minimera. Naturliga 
grusavlagringar i landskapet är en förut-
sättning för framtida dricksvattenförsörj-
ning som enligt lag endast får utvinnas i 
det fall annat ersättningsmaterial i form 
av exempelvis krossat berg inte finns.
Kommunen har relativt stora tillgångar 
av naturgrus och sand. Sand svarar för 
cirka 70 % av dessa tillgångar, varför 
hushållning med naturgrus är högst 
väsentligt. Samtliga bergförekomster med 
god kvalitet för ballastframställning 
ligger norr och nordväst om Karlstad 
tätort. 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOMMUNENS INRIKTNING
• Användbara massor som uppkommer 

vid bygg- och anläggningsprojekt ska 
fullt ut användas till de områden de 
är lämpliga för, inom eget eller 
närliggande projekt, och på så vis ska 
behovet av uttaget av nytt material i 
täkter minska.

•  Användandet och brytning av natur-
grus i kommunen ska reduceras till att 
endast bestå av de kvaliteter där det 
inte finns något tillgängligt känt 
ersättningsmaterial

• Mark som ej redan är ianspråktagen 
ska så långt som möjligt undantas 
från exploatering av nya täktområden. 
Vid behov av nya täkter, ska framför 
allt områden i anslutning till befint-
liga täkter nyttjas.

• Där ny markanvändning i form av 
verksamhetsmark har pekats ut inom 
befintliga täktområden, är den nya 
markanvändningen aktuell först när 
täktverksamheten upphört, eller om 
nya verksamheter kan etableras utan 
att riskera pågående täktverksamhet.

delvis ansetts fortsatt lämpliga för täkt-
verksamhet, varpå fyra områden pekas ut 
i masshushållningsplanen. Det är först 
om behov av ytterligare ballast av aktuell 
kvalitet kan redovisas som de potentiella 
områdena anses lämpliga.

FRAMTIDA BEHOV
Vad gäller framtida behov av naturgrus är 
målet att fortsatt minska uttaget genom 
ersättningsmaterial och återanvändning. 
Ett visst behov av specialsand och icke 
ersättningsbart naturgrus kommer dock 
troligen alltid att finnas. Till följd av att 
flera äldre tillstånd för naturgrustäkter 
har eller snart kommer att gå ut inom 
kommunen kommer det under de kom-
mande åren möjligen upplevas som en 
brist på dessa material inom kommunen. 
En regional materialförsörjningsplan 
skulle här fylla en viktig funktion för att 
få en överblick över tillgång och behov 
av naturgrus i regionen.

I nuläget har Värmlands län ingen 
regional materialförsörjningsplan men 
Länsstyrelsen i Värmland har identifierat 
detta som ett behov. Kommunens mass-
hushållningsplan innehåller en bedöm-
ning av det regionala behovet av ballast 
utifrån uppgifter från Länsstyrelsen 
Värmland. Detta skulle kunna användas 
som underlag till en eventuell kommande 
regional massförsörjningsplan, men 
speglar således Karlstads kommuns 
bedömning.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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BYGGVISIONERNAS ROLL I 
ÖVERSIKTSPLANEN
Det pågår ett arbete med att ta fram 
byggvisioner för kommunens alla mindre 
tätorter. Byggvisionerna syftar till att 
peka ut attraktiva lägen för utveckling av 
främst bostäder, men även lokalisera 
potentiella områden för verksamheter 
och besöksnäring. Byggvisionerna är inte 
juridiskt bindande och tas fram i samver-
kan och parallellt med översiktsplane-
ringen i ett förvaltningsövergripande 
arbete. Arbetet leds av stadsbyggnadsför-
valtningen och inleddes 2019 med Väse 
som hittills är det enda färdiga visionsdo-
kumentet. Byggvisioner för Norsbygden 
och Ulvsby (Vallargärdet) är påbörjade 
och därefter kommer Molkom, Skattkärr 
och Skåre behandlas. 

Översiktsplanen beskriver därför en 
övergripande inriktning för respektive 
tätort. En fördjupning med mer ingående 
skisser av den framtida markanvändning-
en och gestaltningen av de mindre 
tätorterna kommer att ske inom ramen 
för respektive Byggvision. 

I de mindre tätorterna och den omgi-
vande landsbygden bor nära en fjärdedel 
av den totala befolkningen i Karlstads 
kommun. Ett av kommunens mål är ge 
förutsättningar för människor att bo och 
verka såväl i staden som på landsbygden. 
Alla Karlstadsbor ska ha tillgång till 
service, bra bostäder, hållbara kommuni-
kationer och möjlighet att försörja sig. 
Karlstads kommun ser att stad och land 
är bättre tillsammans. Samtidigt finns 
omfattande utmaningar i att uppnå den 
hållbara tillväxt som krävs för att kom-
munens samtliga tätorter ska utvecklas 
och bibehålla en god servicenivå. Bo-
stadsförsörjning och verksamheter utgör 
betydande markanspråk som ställer krav 
på strategisk planering och ett långsiktigt 
hållbart utnyttjande av befintliga resur-
ser. Kommunen strävar efter en positiv 
utveckling och ett gott liv för människor 
i alla åldrar, vilket innefattar utveckling 
av bostäder, verksamheter, säkerhet, 
hållbart resande, besöksnäring, fritidsakti-
viteter samt friluftsliv och kulturliv i 
kommunens samtliga tätorter.

KOMMUNENS MINDRE TÄTORTER

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA 
KOMMUNIKATIONER
Läget vid E18 mellan Karlstad och 
Kristinehamn ger Väse goda kommunika-
tionsförutsättningar. I samhället finns 
dessutom en järnvägsstation där person-
tåg avgår i båda riktningar. I och med 
projektet Tåg i tid planeras en planskild 
korsning centralt samt ett nytt mötesspår 
och utveckling av järnvägsstationen, 
vilket kommer öka trafiksäkerheten och 
tillgängligheten till hållbart resande.

Bytespunkten i tätortens norra del är 
ett viktigt nav för den regionala busstrafi-
ken. Säker anslutning för gång och cykel 
till bytespunkten samt servicebutiken 
norr om E18 saknas emellertid, vilket bör 
åtgärdas i framtiden.

LEVANDE CENTRUM
Enligt den tidigare översiktsplanen har 
en utveckling av centrummiljön i de 
mindre tätorterna genomförts. Som en 
del av projektet Tåg i tid planeras ytterli-
gare utveckling av Väses centrummiljö.

Framtida bebyggelse i Väse föreslås i 
första hand tillkomma i centrala lägen i 
syfte att skapa förutsättningar för ett mer 
levande centrum. För att bidra till Väses 
attraktivitet samt främja dess identitet 
och kulturhistoria kan nya användnings-
områden för det gamla stationshuset 
eftersträvas.

RIKARE NÄRINGSLIV
De gröna näringarna med koppling till 
jord- och skogsbruk dominerar i omlan-
det tack vare dess växlande landskap med 
stora åker- och betesmarker blandat med 
tät skog, bergsområden och närhet till 
stora sjöar. Det är även inom de areella 
näringarna som den största tillväxten av 
nya arbetstillfällen och sysselsättningen 
sker.

Det finns ett behov att skapa förut-
sättningar för handel i Väse. Tillväxt 
genom bostadsutveckling är en del, 

VÄSE MED OMLAND

Väse samhälle ligger i anslutning till E18 
cirka 25 km öster om Karlstad. Väse 
samhälles moderna historia växte fram i 
samband med att järnvägen anlades år 
1869. Centralt finns flera olika kulturhis-
toriska byggnader som minner om detta 
arv. Bygden är rik på intresseföreningar 
som driver utveckling framåt och tar vara 
på dess historia. Av särskild betydelse är 
Vildaparken, vilket är en populär fören-
ingsdriven aktivitetspark som är öppen 
för alla året om. I Väse har de boende 
även nära till Vänern i söder vilket 
möjliggör för båtliv och bad.

Omkring 2 000 invånare är bosatta i 
Väse med omland, varav cirka en fjärde-
del av invånarna i tätorten och resterande 
i omlandet. De senaste 15 åren har 
befolkningen i Väse ökat något. En 
minskning av barn och unga har dock 
skett, medan andelen äldre ökat. På lång 
sikt väntas inga betydande ökningar i 
antalet äldre.

Omlandet räknas till ett av kommu-
nens största och flera av kommunens 
större jordbruk ligger här. Norr om E18 
ligger Väse kyrka och sjön Panken vilka 
ingår i riksintresseområde för natur- och 
kulturmiljövård. En stor del av Väse med 
omlands sydligaste delar omfattas av 
riksintresse Vänern med öar och strand-
områden där turismen och friluftslivets 
intressen särskilt ska beaktas.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
För att möjliggöra tillväxt och underlag 
för service i Väse föreslås omkring 1 500 
bostäder. Planlagd mark och tomter för 
bostäder finns tillgängliga i tätorten, 
medan byggvisionen föreslår utveckling 
av bostäder såväl centralt som i nya 
områden kring det befintliga samhället. 
Ett mer variationsrikt bostadsutbud som 
kan passa människor i livets alla skeden 
är i framtiden önskvärt.
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1 500
I Väse föreslås 1 500 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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norr om Väse tätort längs med E18 samt i 
ett västligt läge intill järnvägen 

KOMMUNENS INRIKTNING 
I Väse föreslår översiktsplanen utveckling 
av omkring 1 500 bostäder, samt nya ytor 
för verksamheter. Väse har idag goda 
förbindelser ett tågstopp som stark 
tillgång till orten. 

För en mer detaljerad beskrivning av 
utvecklingsområdena i Väse och dess 
omland för såväl bostäder, verksamheter 
och besöksnäring hänvisas till Byggvision 
Väse.

●

●  
●  

Visionsbild från Byggvision Väse. De gulmarkerade områdena 
bygger vidare på småskaligheten, här föreslås i första hand tomter 
för småhus. Inom tätorten föreslås kompletteringar i de ljusrosa 
områdena med både flerbostadshus i upp till 4 våningar och 
småhus. I stråken kring stationen och vid Storgatan, Väses centrum 
- föreslås en tätare bebyggelse med både bostäder och verksamhe-
ter i de lila områdena.

medan en annan del är att möjliggöra för 
verksamheter inom exempelvis besöksnä-
ringen att etablera sig, särskilt i attraktiva 
lägen nära Vänern. 

VERKSAMHETSMARK I VÄSE
I byggvisionen pekas åtskilliga platser för 
verksamheter ut norr om Väse tätort, 
även områden öster och väster om 
tätorten pekas ut som potentiellt lämpliga 
områden för verksamhetsmark. Dessa 
ligger till grund för att översiktsplanen 
pekar ut framtida verksamhet i lägen 

Kartan är framtagen av stadsbyggnadsförvaltningen

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA 
KOMMUNIKATIONER
Den främsta transportleden är riksväg 63 
som går från Karlstad och vidare till 
Filipstad. Genom Molkom går även 
länsväg 240 från Väse och vidare mot 
Hagfors kommun. Dessa leder är viktiga 
för Molkoms koppling till andra delar av 
kommunen samt övriga Värmland. 
Järnvägen Bergslagsbanans godstrafik går 
genom samhället i sydöstlig riktning.

Regionala busslinjer stannar vid 
Molkoms bytespunkt och andra hållplat-
ser i Molkom med omland. Möjligheten 
att pendla med buss både för unga och 
vuxna är av stor vikt för samhällets 
fortsatta hållbarhet och utveckling.

Gång- och cykelvägar finns utbyggda 
centralt i Molkoms tätort. Ett antal 
osäkra övergångar kvarstår vid riksväg 63 
för den som vill ta sig från tätorten till 
exempelvis det lokala Graningebadet eller 
kyrkan, vilket bör åtgärdas i framtiden.

LEVANDE CENTRUM
En utveckling av Molkoms centrummiljö 
med anläggande av ett nytt torg har 
tidigare gjorts. Framtida bostadsbebyg-
gelse koncentreras med fördel i de cen-
trala lägena i tätorten i syfte att bidra till 
bärkraftighet i handel och annan service. 
Ett antal oexploaterade ytor i och kring 
centrumområdet finns i dag tillgängliga. 
Hänsyn bör även ges till att fortsatt 
säkerställa en trivsam och levande cen-
trummiljö med naturliga mötesplatser. På 
sikt kan området runt torget i Molkoms 
centrum genom förtätning bättre knytas 
ihop med bytespunkten för kollektivtra-
fik.

MOLKOM MED OMLAND

Molkom ligger cirka 30 kilometer norr 
om Karlstad utefter riksväg 63. I orten 
fanns tidigare ett av Värmlands största 
bruk, och med järnvägens ankomst växte 
samhället fram. Området tillhörde 
tidigare Nyeds kommun som sedan 1963 
är en del av Karlstads kommun.

I tätorten bor omkring 1 900 personer 
och totalt cirka 3 800 invånare i Molkom 
med omland. Molkoms befolkning har 
de senaste 15 åren minskat med cirka 100 
personer, främst sett till äldre barn och 
unga samt vuxna i familjebildande ålder. 
Antalet yngre barn har däremot ökat, 
liksom antalet äldre. Inga betydande 
ökningar i antalet äldre väntas dock på 
lång sikt.

Molkom har en tradition av företagar-
anda, föreningsliv, utbildning och ett rikt 
kulturliv som präglat bygdens utveckling. 
Omlandet består till stor del av jord-
bruks- och skogsmark, men är även rikt 
på kulturhistoriska byggnader och 
miljöer. Idag har kultur- och friluftsliv 
stor betydelse och lockar många besökare 
mycket tack vare folkhögskolan, Ängs-
backa kursgård och vandringslederna vid 
Brattforsheden. 

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
Det är önskvärt att bostadsutvecklingen i 
Molkom är varierad för att kunna passa 
människor i livets alla skeden. Särskilt 
har boendeformer som för äldre kan 
minska steget mellan kvarboende i 
ordinarie bostad och särskilt boende 
lyfts. En oexploaterad yta i centrum har 
sedan tidigare pekats ut som särskilt 
lämplig för utveckling av bostäder för 
äldre.

250
I Molkom föreslås 250 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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KOMMUNENS INRIKTNING
I Molkom föreslås omkring 250 bostäder 
som kan ge tillväxt och underlag för 
service. Planlagd mark och tomter finns i 
dag tillgängliga i tätorten, såväl som 
tidigare utpekade utvecklingsområden för 
bostäder. Det finns planlagd verksamhets-
mark i orten.

För en mer detaljerad inriktning för 
utvecklingen i Molkom och dess omland 
för såväl bostäder, verksamheter och 
besöksnäring hänvisas till kommande 
byggvision för Molkom.

RIKARE NÄRINGSLIV
I Molkom finns ett rikt näringsliv, vilket 
kan härledas till ortens historiska entre-
prenörsanda. Anmärkningsvärt för 
Molkom är bredden och mixen av 
branscher inom näringslivet. I omlandet, 
som är kommunens största, är många 
verksamma inom jord- och skogsbruk. 
Andra stora aktörer finns inom tillverk-
ning och utvinning samt inom vård och 
omsorg. Öster om Molkom ligger ett 
verksamhetsområde med flera aktörer 
inom industri, verkstad och åkeribran-
schen. I området finns i dag stora ytor 
mark tillgängliga för ytterligare verksam-
heter och möjligheterna till fortsatt 
utveckling av näringslivet finns.
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TEMATISKA INRIKTNINGAR

Planlagd ledig verksamhetsmark i Molkom. 



XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit 
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Översiktskarta över Molkom tätort med omland, som bland annat visar 
centrumuområden, planlagd mark och lediga småhustomter.



 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 239

INLEDNING

 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN – SAMRÅDSHANDLING 239

utveckling av framför allt bostäder, men 
även för verksamheter och besöksnäring.

TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA 
KOMMUNIKATIONER
Området har goda förbindelser i och 
med att E18 och järnvägen Värmlandsba-
nan löper genom Skattkärr. Dessa fung-
erar samtidigt som barriärer i samhället 
och kan utgöra hinder för framtida 
utveckling. Idag finns endast mötessta-
tion i anknytning till järnvägen. En 
hållplats för persontrafik förhindras i 
väntan på utbyggt dubbelspår mellan 
Karlstad och Kristinehamn. 

Cykelled har byggts längs huvudgatan 
Skattkärrsvägen och är sammankopplad 
med Alster och Karlstad. Den regionala 
busstrafiken ger goda förutsättningar för 
hållbart resande till och från Karlstad. I 
övrigt finns både djuphamn och småbåts-
hamn i området. 

LEVANDE CENTRUM
I centrala Skattkärr ligger Tegelparken 
som är en mötesplats för alla åldrar, med 
klättervägg, skate- och parkourområde 
och lekplats. Lekparken är ett resultat av 
den centrumutveckling som gjordes för 
ett antal år sedan. I anslutning till 
lekparken och matbutiken finns även 
boulebanor. Med en tillkomst av bostäder 
centralt ökar möjligheterna till ett än mer 
levande centrum. 

RIKARE NÄRINGSLIV
Merparten av Skattkärrs service ligger 
utmed huvudgatan Skattkärrsvägen. 
Större verksamhetsområden finns i södra 
delen av tätorten och i de östra delarna 
vid järnvägen och Vänern. Idag finns här 
bland annat tillverkning av baskemika-
lier, verkstäder och firmor inom bygg, 
sanering och återvinning. 

En större bygghandel finns norr om 
E18 där ytterligare verksamhetsmark 
föreslås. På Jäverön finns ett skärgårds-
jordbruk med en säsongsöppen gårdsbu-

SKATTKÄRR MED 
OMLAND

Cirka en mil öster om Karlstad ligger 
tätorten Skattkärr mellan E18 och Vä-
nerns strand. En stor del av befolkningen 
är bosatt i samhället med omnejd medan 
omlandet norr om E18 mestadels består 
av landsbygd. Till omlandet hör orten 
Alster som på sikt knyts allt närmare 
Karlstads tätort. Sammanlagt har Skatt-
kärr med omland över 4100 invånare 
vilket är en ökning med knappt 300 
invånare under de senaste 15 åren. 
Framför allt har de yngsta barnen blivit 
fler. Skattkärrs befolkning utgörs i större 
utsträckning än kommungenomsnittet av 
barnfamiljer.  

Vid idrottsplatsen Skogsvallens IP 
finns bland annat fotbollsplaner och 
tennisbanor samt den intilliggande 
samlingslokalen Vårt hus. Jäverön i 
Vänern är kommunens största ö och ett 
populärt besöksmål, som nås via färja 
från Herrön söder om Skattkärr eller 
med båtbuss sommartid.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
I Skattkärr finns stor potential för 
framtida bostadsbyggande. Ett större 
tillskott av bostäder har skett centralt 
sedan 2013 jämfört med övriga tätorter 
på landsbygden. Totalt skulle 1500 
bostäder vara möjligt i Skattkärr för att 
skapa ett gott underlag för framtida 
service och etableringar. Det gamla 
verksamhetsområdet mellan Värmlands-
banan och Vänern är potentiellt föremål 
för en större omvandling för bostäder 
med närhet till Vänern. 

Centralt intill livsmedelsbutiken finns 
planlagd mark för centrumändamål och 
bostäder som skulle kunna möjliggöra 
boende för personer med behov av närhet 
till service och kollektivtrafik. 

Skattkärr kommer att behandlas i den 
kommande byggvisionen med tänkbar 
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1 500
I Skattkärr föreslås 1 500 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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tik. I Skattkärrs omland finns flera 
sysselsatta inom skogs- och jordbruk.
Ytterligare mark reserveras för en fram-
tida utveckling av Bråtebäckens verksam-
hetsområde.  

KOMMUNENS INRIKTNING
I Skattkärr med omland föreslår över-
siktsplanen bland annat komplettering av 
flerbostadshus inne i orten, samt längs 
Skattkärrs strand. Utöver det föreslås 
även fler småhus i Busterud och Lungvik 
och på sikt ett nytt skärgårdssamhälle på 
Jäverön. Strandremsan längs Skattkärrs 
strand utgör en av de få kvarvarande 
platserna i Karlstad där det är möjligt att 
uppföra en Vänernära skärgårdsbebyg-
gelse i en tät struktur nära centrum, 
vilket ställer stora krav på en mycket 
genomarbetad lösning.

 I Bråtebäcken föreslås ett nytt större 
verksamhetsområde för nyetableringar 
med skyltläge från E18. 

En fördjupad byggvision planeras tas 
fram även för Skattkärr. Då finns möjlig-
heter att se vidare på behov och möjlighe-
ter för samhället.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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för den regionala busstrafiken med 
anknytning till tätorten via gång- och 
cykelväg. Attraktiv kollektivtrafik som 
möjliggör ett hållbart resande är en viktig 
fråga för samhällets fortsatta tillväxt. 
Den närliggande Klarälvsbanan är en 
asfalterad bilfri cykelled mellan Karlstad 
och Hagfors som lockar cykelturister och 
underlättar för cykelpendlare.

LEVANDE CENTRUM
Mest framträdande i Vallargärdets centr-
um är den lokala livsmedelsbutiken som 
fungerar som servicepunkt och mötes-
plats för såväl invånare som förbipasse-
rande på riksväg 63. Centrummiljön i 
Vallargärdet bör i framtiden utvecklas för 
att skapa en mer trivsam och levande 
plats för människor att röra sig i. Föresla-
gen bostadsbebyggelse kan bidra till den 
tillväxt och underlag för service som 
behövs för mer attraktivt centrum.

RIKARE NÄRINGSLIV
Nya verksamhetsområden har sedan 
tidigare pekats ut i skyltlägen längs Rv 
63. I Vallargärdet med omland finns 
aktörer inom exempelvis bygg, anlägg-
ning, VVS, transport, brunnsborrning 
mm. Det finns också företag inom 
medicinsk fotvård, bed & breakfast, 
sten- och gravvård samt en handelsträd-
gård. Flera aktörer är inriktade mot 
uppfödning av travhästar, westernridning 
och här finns även en av kommunens 
större smådjurskliniker. 

KOMMUNENS INRIKTNING
Översiktsplanen föreslår utveckling av 
1200 bostäder i en tät trädgårdsstads-
struktur i direkt anslutning till Vallargär-
dets tätort. I första hand bör områden på 
gångavstånd från bussnoden i Vallargär-
det prioriteras för utbyggnad.

För närvarande pågår arbete med en 
byggvision för området. Arbetet sker i 
dialog med invånare på orten. 

VALLARGÄRDET MED 
OMLANDET ULVSBY

Tätorten Vallargärdet ligger cirka en mil 
nordost om Karlstad vid riksväg 63 mot 
Molkom och Filipstad. Tätorten omges av 
ett omland som ofta benämns som 
Ulvsby eller Ulvsbyområdet. Samhället 
heter dock Vallargärdet. Den lantliga 
miljön är varierad och omgärdad av sjöar, 
skogar och jordbrukslandskap. I omlan-
det finns Alsters kyrkby med rötter i 
1600-talet. Ett tungt skäl till Vallargärdets 
attraktivitet är närheten till Karlstad.

I Vallargärdet med omland bor 
omkring 2400 personer. De senaste 15 
åren har befolkningen ökat med cirka 
500 personer, främst unga vuxna och 
äldre. I framtiden väntas betydande 
ökningar av antalet äldre. Den senaste 
befolkningsutvecklingen har främst 
drivits av exploatering längs Edsgatan vid 
sjön Alstern i omlandets södra del.

Området Edsgatan är sedan 2020 en 
del av Karlstad tätort som egen stadsdel.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
I Vallargärdet är småhus den vanligaste 
bostadsformen, och endast 6 % av 
bostäderna utgörs av lägenheter. Det 
finns därför behov av att utveckla och 
diversifiera bostadsbeståndet för att passa 
fler människor genom livet, inte minst 
med tanke på utvecklingen av antalet 
äldre. En framtida trädgårdsstad med tät, 
blandad småskalig bebyggelse är ett 
alternativ som kan skapa de värden som 
eftersträvas. I den kommande byggvisio-
nen för Vallargärdet finns utrymme för 
ytterligare utveckling av samhället.

KOMMUNIKATIONER
Riksväg 63 från Karlstad, som passerar 
Vallargärdet på vägen upp mot Molkom, 
fungerar som länk för arbetspendlande i 
orten. Längs riksvägen finns hållplatser 

1 200
I Vallargärdet föreslås 1 200 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Badbrygga i sjön Alstern

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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I Vallargärdet föreslår översiktsplanen  
1 200 nya bostäder. 
Vallargärdet har bedömts som lämpligt för ytterligare komplette-
ringar inne orten samt en större utbyggnad av nya småhus i en tät 
struktur. Lämpliga lägen för detta kommer utredas vidare inom 
ramen för kommande Byggvision. 
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som leder in i Edsvalla centrum. 
Norge-Vänerbanan mellan Göteborg 

och Kil passerar Edsvalla, men tätorten 
saknar hållplats för tåg, men trafikeras i 
stället av länsbussar mot Karlstad, Fagerås 
och Vålberg. Kollektivtrafiken från orten 
har en stor utvecklingspotential. 

I cykelplanen från 2014 pekas en 
cykelväg ut mellan Övre bruket via 
Edsvalla centrum och vidare mot Vålberg 
via Edsvallavägen. Det finns ett behov att 
koppla samman Edsvalla med Vålberg 
med trafiksäker cykelväg för exempelvis 
barn och andra som ska till Vålbergssko-
lan, fritidsaktiveter eller annan målpunkt. 

LEVANDE CENTRUM
I centrala Edsvalla finns potential för 
handelsutveckling i form av exempelvis 
en mindre lanthandel eller obemannad 
butik som kan stärka samhällets service-
tillgång samtidigt som en naturlig mötes-
plats skapas. En yta i centrumområdet 
som i dagsläget är planlagd för bostäder 
skulle kunna utnyttjas för detta ändamål 
och bidra till en mer trivsam och levande 
centrummiljö.

RIKARE NÄRINGSLIV
Det gamla järn- och pappersbruket 
används idag av företag inom bland 
annat byggbranschen. Norsälven är ett 
populärt vattendrag för sport- och 
fritidsfiskare, och utgör en länk till 
Vänern. Norsälven och det gamla bruket 
skulle i framtiden kunna utgöra föremål 
för satsningar inom besöksnäring. De 
södra delarna av tätorten fungerade tills 
nyligen som handelsområde för både 
Edsvalla och övriga Värmland. Numer 
finns några enstaka aktörer kvar på 
området. I anslutning till handelsområdet 
finns i dagsläget planlagd mark för 
verksamheter. Utveckling av området 
skulle kunna kräva en ny väganslutning 
till E45 för att förbättra förutsättning-
arna för näringslivet.

EDSVALLA MED 
OMLAND 

Edsvalla ligger knappt två mil nordväst 
om Karlstad och strax norr om Vålberg, 
och utgör en del av det som kallas för 
Norsbygden. Edsvalla har anor från 
bruksverksamhet så långt tillbaka som 
1600-talet, bl.a på grund av läget vid 
Norsälven, vilket gör att området är rikt 
på kulturhistoriskt intressanta lämningar. 
I relation till Norsälven ska även ras- och 
skredrisken beaktas i framtiden.

Drygt 1 000 invånare bor i tätorten 
och ytterligare ca 400 invånare i omlan-
det kring Edsvalla. Edsvallas befolkning 
har de senaste 15 åren minskat något. 
Det mest framträdande är att andelen 
unga vuxna ökat betydligt under samma 
period. Edsvalla har också en något 
högre andel personer mellan 40–64 år än 
kommunens genomsnitt. På lång sikt kan 
antalet äldre därför komma att stiga.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
Planlagd mark finns för bostäder centralt 
men också norr om centrum samt i övre 
bruket där det även finns lediga småhus-
tomter. Drygt 80 % av ortens bostadsbe-
stånd utgörs i dag av småhus, resterande 
del är flerbostäder som samtliga är 
hyresrätter. I byggvisionen för Norsbyg-
den som i dagsläget är ute på samråd 
visas möjlighet till ytterligare utveckling 
av bostadsbeståndet. Det finns ett behov 
av bostadstyper som kan passa männ-
iskor även högre upp i åldrarna för att 
motverka en inlåsningseffekt. 

TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA 
KOMMUNIKATIONER
Edsvallas tätort ligger öster om E45 som 
är en viktig transportled för såväl person- 
som godstrafik mellan Göteborg och 
norrut. E18 gär ca 10 km söder om 
Edsvalla. Kopplingar mellan Vålberg och 
Edsvalla finns även via Edsvallavägen 
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100
I Edsvalla föreslås 100 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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XX_Bildtext Lorem ipsum dolor sit sed 
do eiusmod tempor incididunt.
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KOMMUNENS INRIKTNING
I Edsvalla föreslår översiktsplanen utveck-
ling av omkring 100 bostäder i första 
skedet, samt nya ytor för verksamheter. 
Edsvalla har idag en mycket bristfällig 
kollektivtrafikförsörjning, och ett nytt 
tågstopp skulle förbättra resandemöjlighe-
terna med kollektivtrafik betydligt. Med 
en ny station skulle orten kunna utveck-
las med upp till 1 000 nya bostäder. 

För en mer detaljerad inriktning för 
utvecklingen för Edsvalla och dess 
omland hänvisas till pågående arbete 
med Byggvision Norsbygden.

kompletteringar och tillägg

Tomter för småhus

Visionsbild över Edsvalla från Byggvision Norsbyg-
den. De gulmarkerade områdena i förslaget bygger 
vidare på villastrukturen, här föreslås i första hand 
tomter för småhus. I de ljusrosa föreslås en tätare 
bebyggelsestruktur och en blandning av både 
bostäder med kompletteringar av såväl småhus som 
lägre flerbostadshus samt verksamheter.

Byggvisionen är ute på samråd och är ännu inte 
beslutade av stadsbyggnadsnämnden.

Kartan är framtagen av stadsbyggnadsförvaltningen

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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har det potential att stimulera flyttkedjor. 
Ett utvecklingsområde för bostäder ligger 
strax norr om vårdcentralen och planlagd 
mark för bostäder finns i centrala Vål-
berg, Lärkängen samt i Älvenäs. 

Byggvision Norsbygden är i dagsläget 
ute på samråd och innehåller en vision 
för utveckling av bostäder främst i de 
centrala delarna, men även mark för 
verksamheter och besöksnäring.

TILLGÄNGLIGA OCH SÄKRA 
KOMMUNIKATIONER
Vålberg ligger strategiskt utefter flera 
viktiga stråk vilket skapar förutsättningar 
för tillväxt i både befolkning och för 
verksamheter. Europavägarna E18 och 
E45 kopplar samman Vålberg med 
Stockholm, Göteborg och Oslo samt ger 
goda förbindelser med såväl Karlstad som 
Grums. Täta avgångar med buss från den 
centrala bytespunkten främjar hållbart 
resande.

Vålbergs tågstation ligger utefter 
Norge-Vänerbanan men saknar tågstopp. 
Ett utredningsområde för den nya järn-
vägssträckningen Vålbergsrakan har 
pekats ut, vilket skulle kunna bidra till 
snabba resor med tåg till och från Karl-
stad.

En gång- och cykelväg har byggts i 
centrala Vålberg, men behov finns att 
även knyta samman Vålberg och Edsvalla 
med cykelväg för att öka trafiksäkerheten 
för skolbarn och ungdomar med fritids-
sysselsättning i båda orterna. En gång- 
och cykelled är beslutad mellan Grums 
och Vålberg utefter E45, men önskemål 
finns även kring ett sammanhängande 
cykelstråk mellan Karlstad och Vålberg 
via Norsbron.

Närheten till Vänern via Norsälven 
möjliggör båtliv och kan framhävas 
ytterligare i framtiden. 

VÅLBERG MED OMLAND

Dryga 20 kilometer väster om Karlstad 
ligger tätorten Vålberg strax norr om E18. 
Samhället växte sig starkt i takt med att 
den gamla Rayon-fabriken i Älvenäs 
blomstrade under efterkrigstiden. Tillsam-
mans med Edsvalla med omland ingår 
området i det som kallas för Norsbygden, 
efter tiden dessa var en del av Nors 
kommun. Norsälven ringlar genom 
samhället från Vänern i söder och 
fortsätter mot Fryken i norr. Ras- och 
skredrisk ska även i framtiden beaktas 
längs Norsälven.

I Vålberg med omland bor omkring 
3800 invånare. En hög andel av invånar-
na är boende i tätorten vilket gör Vålberg 
till den största tätorten på landsbygden. 
Vålbergs befolkning har ökat med om-
kring 100 personer de senaste 15 åren, 
vilket främst syns som en ökning bland 
äldre och unga vuxna. En fortsatt ökning 
i antalet äldre väntas i den närmaste 
framtiden, men på lång sikt ser utveck-
lingen ut att plana ut.

Vålberg har ett rikt föreningsliv och i 
tätorten finns både badhus och ishall 
som lockar besökare även från andra 
kommuner. I omlandet finns bland annat 
naturreservatet på Segerstadshalvön och 
gott om fornminnen som lockar till 
kultur- och friluftsliv. Lilleruds lantbruks-
gymnasium har en unik historia med 
elever från hela Sverige.

BOSTÄDER FÖR LIVETS ALLA 
SKEDEN
I Vålberg föreslås cirka 250 bostäder för 
att möjliggöra tillväxt och knyta samman 
den spridda bebyggelsen. Bostadsbestån-
det i hela området utgörs av omkring 70 
procent småhus och 30 procent flerbo-
stadshus. Det finns idag ett behov av 
bostäder för äldre på orten, för att 
därigenom möjliggöra för äldre att flytta 
till mindre och mer lättskötta boenden 
och stanna kvar i sin hembygd. Samtidigt 

250
I Edsvalla föreslås 250 nya 
bostäder.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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veckling och skapande av mötesplatser 
bidra till ett mer levande centrum.

RIKARE NÄRINGSLIV
I Vålberg finns goda förutsättningar för 
ett rikare näringsliv. Det finns gott om 
ledig verksamhetsmark, ett nybyggt 
industrispår samt en djuphamn med 
sjögodshantering. De infrastrukturella 
förbindelserna möjliggör för nya verksam-

LEVANDE CENTRUM
En utveckling av centrummiljön har 
genomförts med ny bytespunkt för 
kollektivtrafiken, upphöjd trafikkorsning 
samt belyst cykelväg längs Långgatan. 
Sjösalaparken är en viktig mötesplats för 
alla åldrar med fritidssysselsättningar 
som boule, minigolf, grillplats och 
gästbrygga intill Norsälven. På sikt kan 
ytterligare insatser i form av bostadsut-

●●  TToommtteerr  fföörr  ssmmååhhuuss

●●  KKoommpplleetttteerriinngg  oocchh  ttiilllläägggg

●●  TToommtteerr  fföörr  fflleerrbboossttaaddsshhuuss  

Visionsbild över Vålberg från Byggvision Norsbyg-
den. De gulmarkerade områdena i förslaget bygger 
vidare på villastrukturen, här föreslås i första hand 
tomter för småhus. I de ljusrosa föreslås en tätare 
bebyggelsestruktur och en blandning av både 
bostäder med kompletteringar av såväl småhus som 
lägre flerbostadshus samt verksamheter.

Byggvisionen är ute på samråd och är ännu inte 
beslutade av stadsbyggnadsnämnden.

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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Inspirationsbild från Norsbygdens byggvision. 
Framtagen av stadsbyggnadsförvaltningen

heter och betydande utvecklingspotential. 
Ledig mark finns främst intill industri-
spåret nordöst om Vålberg.

Möjligheter finns även för besöksnä-
ringen att dra nytta av Norsälvens vackra 
natur och möjligheter för exempelvis 
fiske och kanot- eller kajakfärder.

KOMMUNENS INRIKTNING
I Vålberg med omland föreslår översikts-
planen en utveckling av 250 nya bostäder. 
I Vålbergs finns stora möjligheter till 
etableringar av verksamheter. Strategiska 
lägen med närhet till så väl hamnverk-
samhet, järnväg och nationella vägar 
finns i orten. 

För en mer detaljerad inriktning för 
utvecklingen för Edsvalla och dess 
omland hänvisas till pågående Byggvision 
för Norsbygden. Byggvisionen innehåller 
en vision för utveckling av bostäder 
främst i de centrala delarna, men även 
mark för verksamheter och besöksnäring.

Planlagd ledig verksamhetsmark i Vålberg Älvenäs hamn

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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orter kan ringas in med cirka 3 mils 
radie. Det är en stor andel av Värmlands 
befolkning som bor och/eller verkar i 
Karlstadsregionen. Kommunerna har 
undertecknat ett samarbetsavtal med 
målet att stärka samarbetet för Karlstads-
regionens tillväxt och utveckling, genom 
att tillsammans effektivisera och förbätt-
ra kommunal service. 

Karlstads business region (KBR)
Karlstad Business Region är ett partner-
skap mellan kommunerna Forshaga, 
Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. 
Samarbetet sker inom etableringar, 
kommunikationer och marknadsföring 
för att Karlstadsregionen ska växa och 
utvecklas.

Karlstadsregionens turismstrategiska 
samarbete
Det turismstrategiska samarbetet i Karl-
stadsregionen har en lång tradition. Den 
gemensamma turismstrategiska planen 
anger riktningen på samarbetet. I planen 
har det bland annat fastställts att Karl-
stadsregionen ska vara Sveriges mest 
gästvänliga region och resans mål året 
om.

Leader Närheten
Leader Närheten är ett samarbete inom 
Karlstadsregionen som tar utgångspunkt i 
lokalt ledd utveckling genom Leaderme-
toden. För genomförandet ansvarar LAG 
(Local Action Group) som består av 
representanter från ideell, privat och 
offentlig sektor. Samarbetet grundar sig i 
en strategi med fokus på hållbar lands-
bygdsutveckling och ökad livskvalitet för 
alla.

KARLSTADS ROLL I 
LÄNET OCH REGIONEN 

VÄRMLAND
Karlstad är Värmlands tillväxtmotor och 
har länge spelat en viktig roll för hela 
länets utveckling. En tredjedel av länets 
befolkning och nära hälften av Värm-
lands arbetstillfällen finns i Karlstad och 
här skapas en majoritet av de nya arbets-
tillfällena som tillkommer i Värmland. I 
Karlstad finns viktiga institutioner som 
universitetet, länssjukhus samt statliga, 
nationella och regionala myndigheter. 
Funktioner i form av kultur, idrott, 
service, handel med mera har också 
regional betydelse. Staden är också länets 
port mot omvärlden, som ett viktigt nav 
i flyg- och tågförbindelserna, genom sin 
position på axeln Stockholm – Oslo och 
som Vänerhamn. Karlstad är en stark 
aktör som fortsatt bör ta en tydlig 
ledarroll i Värmlands regionala utveck-
ling.

Karlstad är i sin tur också beroende 
av övriga kommuner i Värmland för att 
utvecklas. Arbetspendlingen är betydande 
inom Karlstads lokala arbetsmarknadsre-
gion, som omfattar åtta av länets kom-
muner och betydelsen av utbyte och 
samarbete med Värmland ökar. För att 
Karlstad och Värmland ska ta en mer 
framträdande roll i en regional kontext 
behöver kommunen och övriga länet tala 
med en samlad röst. Samsyn och förtro-
ende är utgångspunkten för att lyckas.

KARLSTADSREGIONEN
Karlstadsregionen består av kommunerna 
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad 
och Kil. Kommunerna ligger intill 
varandra geografiskt och samtliga central-

MELLANKOMMUNALA OCH 
REGIONALA FRÅGOR

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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en, som i de flesta samarbeten är att iden-
tifiera partners som både kan bidra och 
gynnas av samverkan. Nedan redogörs 
för aktuella områden som Karlstads 
kommun verkar i genom mellankommu-
nal samordning. 

Inom arbetet med översiktsplanen har 
såväl tjänstepersoner som politiska 
företrädare haft dialoger kring möjliga 
samverkansformer och mellankommu-
nala frågor, primärt med kommuner 
inom Karlstadsregionen. Frågor som 
diskuterats berör alltifrån företagsetable-
ringar, kollektivtrafik samt friluftslivs- 
och idrottsanläggningar. Olika mellan-
kommunala samverkansfrågor behandlas 
löpande under berörda rubriker och 
ämnen.

MELLANKOMMUNALA 
FRÅGOR

Den mellankommunala samordningen 
innebär att sätta den egna kommunen i 
ett större funktionellt sammanhang för 
att uppnå större utväxling av satsade 
resurser. Lyckade samverkansfrågor har 
en hög grad av betydelse för de inblan-
dade kommunerna. Karlstads kommun 
strävar efter att utveckla mellankommu-
nala samarbetsformer som är långsiktigt 
hållbara, ekonomiskt gynnsamma och 
miljösmarta. För Karlstad innebär den 
mellankommunala samverkan att man 
inte bara tar hänsyn till förhållandena i 
angränsande kommuner utan också till 
behovet av samverkan och samarbete i ett 
bredare regionalt perspektiv. Utmaning-
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 Ett urval av mellankommunala frågor

Kollektivtrafik Bostadsförsörjning Handel

Infrastruktur Besöksnäring Ekosystemtjänster

Arbetsmarknad Utbildning Friluftsliv

Tillväxt och näringsliv Materialhantering Grön- och blåstrukturer

Energiförsörjning Dricksvattenförsörjning Riksintressen

Risk och säkerhet Vattenplanering Digital infrastruktur

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN 
FN antog i september 2015 resolutionen 
”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling”. De 17 globala målen 
syftar till att skapa hållbar utveckling 
som innebär att vi tillgodoser dagens 
behov i samhället utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Världens länder ska 
fram till år 2030 gå mot en hållbar, 
rättvis och jämlik framtid utan fattigdom 
och hunger där vi tillsammans löser 
klimatkrisen. De globala målen är 
vägledande för en hållbar utveckling i 
Karlstad. Agenda 2030 har därför integre-
rats i kommunens styrmodell. I Sverige 
har regeringen tillsatt Agenda 2030delega-
tionen med syfte att stödja genomföran-
det av de globala målen för hållbar 
utveckling. De globala målen ligger till 
stor del i linje med de mål som riksdagen 
sedan tidigare fastställt, bland annat 
folkhälsomål och nationella miljökvali-
tetsmål. 

På EU-nivå har en urban agenda för 
att nå en hållbar stadsutveckling tagits 
fram. En sammanhållen politik ska ge 
förutsättningar för en hållbar, innovativ 
och ekonomiskt stark utveckling för 
Europas städer och kommuner.

SVERIGES MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet består av 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett tjugotal etappmål. Generations-
målet visar riktningen för vad som måste 
göras inom en generation för att miljö-
kvalitetsmålen ska nås. Sveriges miljömål 
är riktmärken för det nationella miljöar-
betet och visar vägen mot en hållbar 
utveckling och Agenda 2030. Genera-

Frågor rörande hållbar samhällsutveck-
ling är aktuella på alla nivåer, lokalt i 
Karlstad, nationellt inom Sverige och 
internationellt. Karlstads kommun 
arbetar i linje med Agenda 2030 och FN:s 
globala mål. Översiktsplanen utgår från 
kommunens styrmodell och den inrikt-
ning som Karlstads kommun har antagit 
i visionen Ett bättre liv i solstaden. 
Övergripande mål och inriktning för 
kommunens samlade verksamhet framgår 
i den strategiska planen. Den talar om 
vad kommunen ska göra för att uppnå 
visionen. Där finns prioriterade målområ-
den med övergripande mål som är 
kopplade till de globala målen och som 
regelbundet följs upp för att stämma av 
att vi gör rätt saker för Karlstadsborna.
Nedan redovisas ett urval av de övergri-
pande internationella, nationella, regio-
nala och lokala målen som översiktspla-
nen behöver beakta. 

GLOBALA, NATIONELLA, 
REGIONALA OCH LOKALA MÅL

Det svenska miljömålssystemet består av ett generations-
mål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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pers behov tillgodoses i planeringen. 

NATIONELLA FRILUFTSMÅL 
Den nationella friluftspolitiken är till för 
att säkerställa invånarnas möjlighet att 
vistas i naturen och utöva friluftsliv med 
allemansrätten som en grund. Ett av de 
nationella målen syftar till att säkerställa 
tillgången på attraktiv natur i närheten 
av tätorter. Karlstadsborna har idag goda 
förutsättningar att utöva friluftsliv i 
attraktiva, tätortsnära naturområden. En 
viktig del i Översiktsplan 2050 är att 
fortsättningsvis säkerställa tillgången på 
kvalitativa grön- och naturområden. 

Ett annat mål i det nationella frilufts-
arbetet är genom att stärka attraktiviteten 
på landsbygden genom att tillgängliggöra 
och marknadsföra naturen. Ett sätt att 
göra detta på är att utveckla naturturis-
men.

Friluftslivsmålen handlar i stort om 
att utveckla och bedriva åtgärder så att 
förutsättningarna för friluftslivsutövandet 
förbättras. Friluftslivet spänner dock över 

tionsmålet är det övergripande målet för 
miljöpolitiken och anger att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. 

FOLKHÄLSOMÅLEN 
Den nationella folkhälsopolitiken med 
sina 11 mål syftar till att skapa förutsätt-
ningar för en god hälsa för rikets befolk-
ning. Arbetet berör aspekter som jämlik-
het, trygghet, miljöer, levnadsvillkor med 
mera.  Genom den fysiska planeringen 
kan vi skapa miljöer som främjar folkhäl-
san. Det kan handla om att säkerställa 
goda och säkra gång- och cykelvägar, 
trygga offentliga rum, möjlighet till 
rekreation och aktiviteter med mera. En 
annan del i arbetet  för en bättre folk-
hälsa berör människors delaktighet, 
samhällsansvar och inkludering. Karl-
stads kommun har genomfört ett flertal 
invånardialoger under översiktsplanarbe-
tet, i syfte att säkerställa att olika grup-
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Globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Karlstads kommuns strategiska plan är integrerad med Globala målen.
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en vision för regionens utveckling: 
Värmland - Ett skönare liv. Strategin 
innehåller även fyra prioriterade områ-
den, Livskvalitet för alla, Fler och star-
kare företag, Höjd kompetens på alla 
nivåer och Bättre kommunikationer.

REGIONALA PLANER FÖR 
TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Region Värmland ansvarar för att ta fram 
en länstransportplanen som anger målen 
för utvecklingen av den regionala trans-
portinfrastrukturen i Värmland. Planen 
är trafikslagsövergripande och omfattar 
person- och godstransporter för den 
regionala infrastrukturen. I planen 
prioriteras bland annat utpekade regio-
nala stråk för arbetspendling med syfte 
att stärka och utveckla en gemensam 
arbetsmarknadsregion med Karlstad som 
centralort samt att förbättra möjlighe-
terna att arbetspendla till angränsade 
regioner. Region Värmland tar också 
fram ett regionalt trafikförsörjningspro-
gram som är ett långsiktigt strategiskt 
dokument för kollektivtrafiken i länet.

REGIONAL CYKELPLAN FÖR 
VÄRMLAND
Den regionala cykelplanen syftar till att 
förbättra och bygga ut cykelvägarna 
mellan och utanför kommunens tätorter. 
Planen har tagits fram genom ett samar-
bete mellan Region Värmland, Trafikver-
ket, kommuner och andra intressenter. 
Värmlands kommuner har i arbetet med 
den regionala cykelplanen redovisat 
önskemål om ca. 369 kilometer cykelväg 
mellan länets tätorter. 

Syftet med den regionala cykelplanen 
för Värmland har även varit att ta fram 
strategiska områden som stöder sig på det 
regionala utvecklingsprogrammet och på 
nationella mål för cykeltrafik. Arbetet 
har lett fram till fyra strategiska områden 
för utveckling av cyklingen i Värmland:
• Samhällsplanering/Fysisk planering
• Ökad vardagscykling 

flera politikområden för bl.a naturvård, 
regional tillväxt, folkhälsa, jord- och 
skogsbruk, landsbygdsutveckling och 
forskning, vilka på olika sätt påverkar 
förutsättningarna för friluftslivet.

NATIONELLA KULTURMILJÖMÅL 
De nationella målen signalerar vikten av 
bevarande och utveckling av våra kultur-
miljöer. Målen ska även främja en ökad 
delaktighet i kulturmiljöarbetet samt 
möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön. Vidare förespråkas en 
helhetssyn på våra kulturmiljöer som 
innebär att dessa tas till vara i samhälls-
utvecklingen. Det statliga kulturmiljöar-
betet syftar till att inte förvanska eller 
förändra, utan att tillgängliggöra samt 
öka attraktionskraften och förståelsen för 
kulturmiljö, samtidigt som de autentiska 
värdena i byggnader och miljöer bevaras. 
Utvecklingsaspekten ger företag inom 
exempelvis besöksnäring och turism 
möjligheten att nyttja kulturmiljön som 
en tillgång. En utmaning är att hitta 
aktörer med rätt ambitioner.

Karlstads kommun tolkar även att de 
nationella målen lyfter utveckling av 
kulturmiljöer som en möjlighet för 
bevarande där de offentliga resurserna 
inte räcker till. Kulturen som exportvara 
kan med andra ord finansiera skötsel och 
på så sätt överlevnad av vissa kulturmil-
jöer. För att säkerställa ett lyckat arbete 
med kulturmiljöer som tillväxtmotor är 
en god dialog mellan kommun, Länssty-
relse och inblandade företag nödvändig.

VÄRMLANDSSTRATEGIN
Den regionala utvecklingsstrategin – 
Värmlandsstrategin sträcker sig mellan 
åren 2014–2020. En ny är under framta-
gande och Region Värmland samordnar 
arbetet med Värmlandsstrategin 2040. 
Syftet med strategin är att skapa en 
hållbar regional utveckling över tid och 
konkurrens- och attraktionskraft. I den 
nuvarande Värmlandsstrategin formuleras 

TEMATISKA INRIKTNINGAR
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vart vi vill färdas och ger en bild av 
kommunens framtid. Den beskriver 
varför Karlstads kommun måste skapa en 
attraktiv livsmiljö samtidigt som vi växer 
och utvecklas.

Visionen Ett bättre liv i solstaden, ger 
en gemensam bild av Karlstads framtid. 
Karlstad ska vara en attraktiv kommun 
där människor väljer att leva, verka, bo 
och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad 
ska vara bättre, och vi ska utgå från vad 
människor behöver för att kunna ha ett 
bra liv. Karlstadsborna ska ha ett tryggt 
vardagsliv med närhet till arbete, fritid, 
vatten och grönska. Det ska finnas ett 
dynamiskt näringsliv och invånarna ska 
ha tillgång till ett stimulerande arbetsliv 
och bra utbildningsmöjligheter. Tillsam-
mans bygger vi en mer hållbar kommun 
där vi säkrar resurser till välfärden

STRATEGISK PLAN 
Karlstad ska växa på ett sätt som är 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart. Den strategiska planen talar om 
vad vi ska göra för att nå visionen på 
sikt. Den innehåller fyra målområden 
samt övergripande mål. Med hjälp av 
kommunen strategiska plan och dess 
övergripande mål konkretiseras lokala 
förutsättningar som hjälper kommunen 
att arbeta mot såväl regionala, nationella 
och globala mål. 

• Hela resan-perspektivet
• Cykling för rekreation och turism

Kommunala mål och arbetet med Över-
siktsplan 2050 har byggt vidare på den 
regionala cykelplanens åtgärdsområden. 
Detta genom att bl.a. att vidareutveckla 
cykelinfrastrukturen, förbättra bytespunk-
ter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät 
och höja prioriteringen och finansiering-
en för cykelinfrastruktur.

REGIONAL ENERGI- OCH 
KLIMATSTRATEGI 
Energi- och klimatstrategin är framtagen 
av Länsstyrelsen för att ge vägledning till 
Värmlands väg mot Sveriges nationella 
klimat- och energimål. Strategin pekar ut 
riktningen mot målen och vilken ambi-
tionsnivå som krävs i det regionala 
arbetet för att Värmland ska kunna bidra 
till att målen uppnås. De målbilder som 
lyfts fram i strategin är Ett robust och 
flexibelt energisystem, Ansvarstagande 
konsumtion, Fossilfria och effektiva 
transporter samt Långsiktigt hållbart 
jord- och skogsbruk. 

ETT BÄTTRE LIV I SOLSTADEN 
Kommunens vision, värdegrund och 
övergripande mål i strategisk plan utgör 
tillsammans kommunens styrmodell.

Karlstads kommuns vision talar om 

En kommun 
för alla

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

KARLSTAD
SKA VARA

En 
miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare

KARLSTADS 
KOMMUN 
SKA VARA
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